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O tradycji Świąt 
Wielkanocnych
[opowiada ks. Michał Mościcki]

W NUMERZE
 s. 11

15 marca s. 5DZIEŃ DRUGI WIELKA SOBOTA - REKOLEKCJE W TEATRZE
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Żyję na wysokich 
obrotach
[rozmowa z Katarzyną Żak]

 s. 8-9

Muzyka jest 
moim domem  
[rozmowa z Anną Brodą]

 s. 12-13

6 marca, godz. 19:00
P A R T N E R Z Y  T E A T R U

Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz teksty wierszowane Urszuli Gotowickiej i Jana Brzechwy

Miłość
niejedno ma imię

Teatr Es i Caro Dance

Rezerwacje biletów: Jadwiga Skup, tel. 797 199 347; Dorota Trochimiuk, tel. 509 623 861 

Miłość nie jedno ma imię | s. 4

Lodowa kraina | s. 4

Supermenka | s. 4

Lekko nie będzie | s. 4

Dzień
Kobiet
w Teatrze



druk ofsetowy i cyfrowy - kalendarze, katalogi, książki, czasopisma i.in. 
druk wielkoformatowy: banery, siatki, oklejanie samochodów i szyb wystawowych

gadżety reklamowe

P.P.H.”IWONEX” Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel./fax (25) 644 62 67,  kom. 502 173 710

e-mail: iwonex@iwonex.com.pl, www.iwonex.com.pl

MECENAS
KULTURY 

SIEDLECKIEJ

DRUKUJEMY od 1995 roku

oraz

prezentuje

REKLAMA 
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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Punkt Informacji Miasta Siedlce,  
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

 4-6 Repertuar CKiS na marzec 

 7 Co za miesiąc? 

 8-9 Rozmowy teatralne - 

  z Katarzyną Żak

 10 Historia Wielkanocnej pocztówki

 11 O tradycji Świąt Wielkanocnych 

 12-13 Rozmowa z Anną Brodą

 14-15 Goście Sceny 24 o teatrze  

 18-19  Artyści i ich dzieła 

 18-19  Mini przewodnik po 

  regionie

 21 Kultura po sąsiedzku 

 22-23 Bazar kulturalny

MARCIN MAZUR
lekarz

W kobietach cenię najbar-
dziej... kobiecość. Co przez to 
rozumiem? Przede wszystkim 
wdzięk, uśmiech, ciepło, 
pogodę ducha. Cenię je za 
mądrość, taką życiową mą-
drość, która pozwala na zro-
zumienie świata i nas samych, 
podziwiam je za  umiejętność 
rozwiązywania problemów 
czasem nierozwiązywal-
nych. Cenię kobiety także za 
wyrozumiałość dla męskich 
ciągotek do „gadżeciarstwa”. 
Podziwiam w nich dar słucha-
nia i uważności, co pozwala 
na przyjemność wspólnego 
spędzania czasu. Cenię je za 
delikatność i czułość, którymi 
emanują, czyniąc świat pięk-
niejszym. W kobietach cenię 
najbardziej... kobiecość.

MACIEJ POL
iluzjonista

O, cenię w nich bardzo wiele 
przymiotów… To jest temat 
rzeka, nad którym mogę się 
rozwodzić bardzo długo.
Przede wszystkim cenię 
kobiety za ich wrażliwość i za 
to, że kobiety zawsze widzą 
więcej i lepiej od mężczyzn. 
Mają doskonałą intuicję 
i potrafią przewidzieć wiele 
rzeczy, których my, mężczyźni, 
nie zauważamy, więc warto 
polegać na ich opiniach. 
A intuicja, o czym przekona-
łem się nie raz, jest w życiu 
bardzo ważna. Generalnie 
nie wyobrażam sobie życia 
bez kobiet, a szczególnie bez 
mojej wyjątkowej żony, którą 
w tym miejscu pozdrawiam. 
Świat absolutnie nie miałby 
sensu bez kobiet, zresztą bez 
nich w ogóle by nie powstał... 

ZA CO PODZIWIAM KOBIETY?
SONDA

ANDRZEJ LESZKOWICZ
kierownik USC
 
Kobiety podziwiam za wiele 
rzeczy. Przede wszystkim za 
wszystko to, czego podejmują 
się dla swojej rodziny, bo tych 
rzeczy jest naprawdę mnó-
stwo. Dbają o to, by dom był 
takim miejscem, do którego 
chce się wracać. Podziwiam 
je za umiejętność błyskawicz-
nego przystosowywania się 
do nowych warunków. Za 
umiejętność chodzenia na 
wysokich obcasach. Za to, jak 
wiele  rzeczy noszą  w swoich 
torebkach i jak w tej torbie 
pełnej skarbów, zawsze potra-
fią znaleźć potrzebną rzecz.  
W kobietach fascynuje mnie 
jeszcze to, jak bardzo potrafią 
się zmieniać.  Kobieta bierze 
tę swoja torebkę, wyjmuje 
tylko sobie znane przedmioty, 
siada przed lustrem i po chwili 
zmienia się w królową.

Szanowni Państwo,  

W imieniu Wszystkich 
Artystów i Pracowników 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
z okazji Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy Państwu 
oraz Waszym Rodzinom 
Najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Moc Zmartwychwstałego 
Jezusa Chrystusa otacza 
Was każdego dnia, daje łaski 
i siłę do pokonywania 
codziennych trudności.

Weso ego Allelu
ja!

Dyrekcja CKiS
Waldemar Koperkiewicz
Iwona Maria Orzełowska
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8 MARCA (wtorek)

 

SUPERMENKA 
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE  
 
 
godz. 17.00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

wykonanie:  
Orkiestra Wojskowa  
w Siedlcach
soliści:  
Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz, 
Małgorzata Boć, Marcin Sójka,  
Robert Protasewicz, Zbyszko Tuchołka
dyrygent:  
kpt. Dariusz Kaczmarski

Z okazji Dnia Kobiet artyści przygotowali 
nowy program, na który składają się 
największe przeboje polskiej i zagranicznej 
muzyki rozrywkowej. W koncercie 
usłyszymy utwory z repertuaru takich 
gwiazd jak m.in. Budka Suflera, Marek 
Grechuta, Sistars, Michael Jackson czy 
Queen. Tego dnia na wszystkie Panie 
będzie czekało mnóstwo niespodzianek, 
nie tylko muzycznych.

Akcja przedstawienia dzieje się w noc sylwestrową, 
na terminalu lotniska. Pasażerowie dowiadują się, 
że śnieżyca unieruchomiła ich na kilka godzin i nie 
odlecą świętować Nowego Roku w ciepłych krajach. 
W tych niecodziennych okolicznościach dzielą się 
swoimi poglądami ujawniając tęsknoty związane 
z poszukiwaniem miłości. Specjalnie na ten wieczór 
przygotowane zostały aranżacje muzyczne, wszystkim 
dobrze znane z Kabaretu Starszych Panów, w interpretacji 
wokalistów Teatru Es. Uosobieniem marzeń o miłości 
będą choreogra�e w wykonaniu zawodowych tancerzy 
Teatru Tańca Caro. Całość podana z pewną dozą humoru 
i dystansu do tematu, a jednocześnie ukazująca piękno 
ludzkiej duszy w stanie „zakochania”.

Oburza Was nieco większa różnica wieku 
w związkach? Śmieszą Panie i Panowie zauroczeni 
młodszymi partnerami w myśl zasady: Mnie by się 
to nie przydarzyło? Jeśli tak – ta sztuka rozbawi Was 
do łez i pokaże, że teoria w życiu bardzo różni się 
od praktyki. “Lekko nie będzie” autorstwa Jean-
Claude Islert’a to niezwykle zabawna francuska 
komedia o miłości, pozorach, szukania szczęścia 
na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych 
wybryków i hipokryzji w ocenianiu innych.
Stateczny wykładowca Eduardo romansujący ze 
sprytną studentką Sarah, jego była żona Marion 
zakochana w młodszym partnerze i ich córka Julie 
mająca nowego, troszkę starszego narzeczonego 
Marco, wąsatego „artystę”, lekkoducha, bez grosza 
przy duszy zapoczątkują lawinę omyłek i absurdu, 
komplikacji i rozwiązań, które nie wpadłyby Wam do 
głowy, bo kiedy wszystko zawodzi zawsze można 
zrzucić winę na hydraulika – imigranta ze wschodu... 

PRZYGOTUJCIE SIĘ NA WYJĄTKOWO ZABAWNY 
WIECZÓR, A JEŚLI NIE LUBICIE SIĘ ŚMIAĆ, TO 
MOŻEMY WAM OBIECAĆ, ŻE … LEKKO NIE BĘDZIE!

1 - 3  MARCA

6 MARCA (niedziela) 
SPEKTAKL

8 MARCA (wtorek) 
KONCERT

6 MARCA (niedziela) 

7 MARCA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

„DZIECI KRÓLA BAŚNI”
„MITY GRECKIE”
„DZIADY”

LODOWA KRAINA 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

SUPERMENKA 
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

MIŁOŚĆ 
NIEJEDNO MA IMIĘ 
SPEKTAKL Z OKAZJI DNIA KOBIET

LEKKO NIE BĘDZIE

godz. 17.00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
soliści: Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz, 
Małgorzata Boć, Marcin Sójka, Robert 
Protasewicz, Zbyszko Tuchołka
dyrygent: kpt. Dariusz Kaczmarski

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreogra�a: Paulina Jaksim
Wykonanie: Aktorzy i wokaliści Teatru ES  
i Tancerze Teatru Tańca Caro

godz. 8:30, 10:15, 11:50 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Organizator: Teatr ARTENES z Wrocławia

godz. 17:00 i 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Obsada: Jan Jankowski, Dominika Ostałowska, 
Kacper Kuszewski, Katarzyna Grabowska,  
Julia Rosnowska 

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance
Reżyseria i choreogra�a: Katarzyna Bondarczuk

MARZEC 2016
R E P E R T U A R S C E N A  T E AT R A L N A

M I A S TA  S I E D L C E

ARTENES
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miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Spektakle dla dzieci i młodzieży realizowane 
w ramach Projektu Scena Teatralna MAK�lm 
z Wrocławia.

Spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu 
aktorów z Teatru Współczesnego z Krakowa

Projekt edukacyjny pt. „Minilista Przebojów” 
realizowany przez klasę II Społecznego 
Gimnazjum STO w Siedlcach.

15 MARCA (wtorek) 
SPEKTAKL

16 MARCA (środa) 
SPEKTAKL

9 MARCA (środa) 
KONCERT

14 MARCA (poniedziałek) 

10-11 MARCA

SZKOŁY TAŃCA  
DO CARO DANCE  

MINILISTA PRZEBOJÓW

„PIĘKNA I BESTIA”
„W KRAINIE NARNII”

DZIEŃ DRUGI

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 8:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00, 11:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

NAJSILNIEJSZY MOTYL 
ŚWIATA I MAGICZNE DRZEWO

TO NIE BYŁA WIGILIA 15 MARCA (wtorek)

 
 

DZIEŃ DRUGI
 
godz. 9:00, 11:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Spektakl Teatru Es „Dzień Drugi”  
wg scenariusza i w reżyserii  
Waldemara Koperkiewicza na motywach 
książki i audycji radiowych „Dzień Drugi. 
Prawda Jedyna”  
Grzegorza Skwarka. 
Scenariusz, reżyseria, oprawa muzyczna: 
Waldemar Koperkiewicz 
 
W spektaklu udział biorą: Ania Broda 
– śpiew, lira korbowa, Iwona Sojka – 
kemancze, oktawki, którzy wykonają 
pieśni wielkopostne z XVI i XVII wieku 
oraz aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz, 
Maciej Czapski, Paweł Kryszczuk. „Dzień 
Drugi” to spektakl pasyjny ukazujący 
re�eksje, przemyślenia współczesnego 
człowieka na temat wiary, zwątpienia, 
miejsca Jezusa w naszym codziennym 
życiu. Całość widowiska świetnie dopełniają 
projekcje materiałów multimedialnych oraz 
klimatyczna muzyka. 
Jest taki dzień
Gdy świat zamienia się 
W wielkie oczekiwanie 
Na cud... 
Czy znów się zdarzy? 
Czy przyniesie nadzieję? 
Da ufność w sens ludzkiego życia?
Dzień Drugi Wielka Cisza 
Wielkie Oczekiwania

Dużą wartością przedstawienia jest współczesny 
język narracji, stylem przypominający współczesne 
reportaże z miejsc akcji. Widz może odnosić 
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa, 
a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu, 
a odradza się w każdy Wielki Tydzień. Ludzki strach 
i zwątpienie apostołów będących świadkami Jego 
kaźni, a niewiedzących o zmartwychwstaniu - dla 
nas, którzy już wiedzą, jest wielkim i radosnym 
oczekiwaniem na dzień trzeci.

godz. 8:30 

godz. 10:20 i 12:20 

17 MARCA (czwartek) 
SPEKTAKL

BARANKOWY GAIK

godz. 9:00 i 10:45 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Napisał: Wojciech Banaś
muzyka: Aleksander Musiałowski
produkcja: Agnieszka Banaś

Już prawie koniec zimy. Sprytna Marzanna próbuje 
jeszcze przedłużyć swój żywot, ale jękliwy Obłocznik, 
dźwigający chmury, pędzi ją z miejsca na miejsce 
strasząc gradem i piorunami. Jednak dopiero 
Dziewanna zwycięża Marzannę. Nadchodzi czas 
Wielkich Porządków. Nadchodzi Wiosna. Rodzi 
się nowe życie. Przez świat wędruje mały Baranek 
i Bożatek. Bożatek to najmądrzejszy skrzat. Wszystko 
wie, wszystkich zna i jest kopalnią anegdot, przysłów 
i mądrości ludowych. Czy jednak będzie potra�ł 
uchronić Baranka przed niebezpieczeństwami? 
Czy zdążą wszystkich zawiadomić o nadchodzącej 
Wiośnie? O tym i o wielu innych sprawach opowiada 
bajka „Barankowy gaik”.
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31 MARCA (czwartek) 
SPEKTAKL 

18 MARCA (piątek) 
SPEKTAKL

OPERETKI CZAR 
TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ

W LABIRYNCIE MITOLOGII
godz. 9:00 i 10:45 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Napisał: Wojciech Banaś
występują: aktorzy scen warszawskich

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
występują: soliści, orkiestra, 
pary baletowe oraz chór 

Przeogromny świat mitów greckich oglądamy 
oczami, najbardziej ruchliwego z bogów, 
Hermesa. Ten skrzydlaty posłaniec Zeusa jest 
wszędzie. Wszystko widzi, a w wielu epizodach 
greckich mitów sam uczestniczy. Jest łącznikiem 
pomiędzy światem boskim i ludzkim, i dzięki 
darowanym przez Zeusa umiejętnościom potra� 
rozładować największe spory. Oczami Hermesa 
oglądamy narodziny Ateny, sąd Parysa i wojnę 
trojańską. Razem z nim jesteśmy w labiryncie 
i poznajemy jego budowniczych Dedala 
i Ikara. A potem oglądamy zmagania Tezeusza 
z Minotaurem. I nić, dzięki której Tezeusz wyszedł 
z labiryntu. Dzięki wędrówkom po mitach 
greckich poznajemy zwroty, które przeszły do 
języka współczesnego. „Róg ob�tości”, „Syzyfowe 
prace”, „Pięta Achillesa”, „Puszka Pandory”, „Znicz 
olimpijski”, „Maraton”, „Koń trojański”, „Strzała 
Amora”, „Stajnia Augiasza” i wiele innych, które 
wzbogacają nasz język literacki, jak też potoczny.  
Razem z uśmiechniętym i dowcipnym Hermesem 
wędrujemy po świecie mitów Starożytnych 
Greków. Kostiumy, dekoracja, duża dawka 
humoru, wpadające w ucho piosenki, to 
gwarancja dobrej zabawy.

W grudniu 2009 roku TEATR NARODOWY 
OPERETKI KIJOWSKIEJ obchodził swoje 75 
urodziny i otrzymał status Opery Narodowej. 
Na scenie Operetki Kijowskiej z powodzeniem 
wystawiane są klasyczne operetki, musicale 
współczesne i klasyczne, różne programy 
koncertowe (pokazy, koncerty, orkiestra 
symfoniczna, opera i balet) oraz wdrażanych jest 
wiele eksperymentów twórczych. Nowoczesny 
okres teatru jest bardzo ciekawy i bogaty, 
utalentowani aktorzy dają publiczności uczucie 
prawdziwych uniesień. Wielofunkcyjny teatr 
muzyczny z jasno określoną strategią rozwoju, 
przejmuje różnorodność stylów i kierunków, 
zaprasza artystów z innych teatrów i innych 
krajów i jest w ciągłym poszukiwaniu nowych 
kreatywny pomysłów.

21-23 MARCA

 

LODOWA 
KRAINA
 
 
godz. 9:00 i 11:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 

Wykonanie:  
Szkoła Tańca do Caro Dance
Reżyseria i choreogra�a:  
Katarzyna Bondarczuk

Bajkowa opowieść o rodzeństwie Mai, 
Amelii i Krystianie. Dwie młodsze siostry 
wiecznie się kłócą. Amelia obwinia Maję, 
że jest zła, że ma lodowate serce, a jej 
zachowanie doprowadziło do wyjazdu 
rodziców. Jedynym rozjemcą kłótni małych 
dziewczynek jest starszy brat Krystian, 
który pragnie aby jego siostry w końcu 
zaczęły żyć w zgodzie. Dla uspokojenia 
niemiłej atmosfery, Krystian zaczyna czytać 
siostrom bajkę o dwóch dziewczynach, 
Annie i Elsie. Siostry bardzo szybko 
zaczynają utożsamiać się z bohaterkami 
bajki. Opowieść uświadamia im jak ważna 
jest rodzina i miłość.

18 MARCA (piątek)

ROMEO I JULIA  
WERSJA ANGLOJĘZYCZNA

godz. 9:00 i 10:45
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Spektakl przygotowany przez uczniów  
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

21-23 MARCA 
SPEKTAKL

LODOWA 
KRAINA 

godz. 9:00 i 11:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance
Reżyseria i choreogra�a: Katarzyna Bondarczuk
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CO ZA MIESIĄC       KWIECIEŃ 2016

15-17  KWIETNIA 
 
WARSZTATY I AUDYCJE  
DO CODARTS  
Jedyne w Polsce audycje do CODARTS - jedne-
go z najlepszych Uniwersytetów Artystycznych 
w Europie, który mieści się w Rotterdamie. 
Od lat castingi do tej szkoły cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem adeptów tańca 
z całego świata. Ukończenie tej szkoły daje 
dyplom i tytuł zawodowego tancerza, który 
honorowany jest w w krajach Unii Europej-
skiej, USA i Kanadzie. 

21 KWIETNIA  (czwartek)  
godz. 9:00 i 11:00 

22 KWIETNIA (piątek)    
godz. 9:00 i 11:00 
 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
SPEKTAKL 

MAŁY KSIĄŻĘ   
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz 
Teksty piosenek: Ula Gotowicka 
Obsada: aktorzy Teatru Es

17 KWIETNIA (niedziela) 
 
SPEKTAKL 
godz. 17:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

TALENT ON THE MOVE  
Spektakl „Talent On The Move 2016” – tworzy 
fascynująca mieszanka  różnorodnych, 
utworów ukazująca nie tylko wszechstronne 
talenty tancerzy, ale też ciekawy program 
i hipnotyzujący kolaż choreogra�cznych wizji 
światowej sławy choreografów.

28 KWIETNIA (czwartek) 
 
SPEKTAKL  
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

ZA CO GINIEMY?  
Scenariusz i reżyseria:  
Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz  
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz  
Obsada: Aktorzy Teatru Es 
W spektaklu aktorzy próbują rozliczać 
polityków z niespełnianych obietnic, a me-
dia – z tego, że tak naprawdę wcale nie są 
niezależne. Liczy się pieniądz. 

29 KWIETNIA (piątek) 
 
SPEKTAKL  
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
MIĘDZYNARODOWY  
DZIEŃ TAŃCA  
ALICJA W KRAINIE  
CZARÓW   
Scenariusz i reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 
Choreogra�a: Paulina Jaksim

22 KWIETNIA (piątek)    
SPEKTAKL   
godz. 17:00 i 20:30 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

DAJCIE MI TENORA   
DAJCIE MI TENORA! to komediowy majstersz-
tyk, wybuchowa mieszanka miłości, zazdrości, 
biznesu i marzeń o wielkiej karierze. To także 
opowieść o narodzinach nowej gwiazdy… 
W spektaklu nie zabraknie zabawnych po-
myłek, nagłych zwrotów akcji i uwielbianych 
przez widzów przebieranek! Tego nie da się 
opisać, to trzeba zobaczyć!

24 KWIETNIA (niedziela)    
SPEKTAKL  
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

LODOWA KRAINA   
Reżyseria i choreogra�a:  
Katarzyna Bondarczuk 
wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance 
 
Spektakl dla dzieci inspirowany komedią 
przygodową „Kraina Lodu”.

Pol   nd

6 KWIETNIA (środa)    
SPEKTAKL   
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

FREAKQUENCY  
Reżyseria i choreogra�a:  
Erez Zohar 
wykonanie: Paulina Jaksim,  
Kornelia Lech, Izabela Orzełowska,  
Elizaveta Gorelikova, Angela Tampelloni

Komputer
Prostokąt
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 W jednym z wywiadów powiedziała 
Pani: „Aktorstwo to dla kobiety okropny 
zawód”. A jednak została Pani aktorką...

To zdanie padło po trzydziestu latach 
uprawiania tego zawodu. Kiedy zdawałam 
do szkoły teatralnej we Wrocławiu jako 
młoda dziewczyna, jeszcze o tym nie wie-
działam...

 Kto Pani pomógł dokonać takiego 
wyboru?

Tą osobą była Pani profesor Wiesława 
Ceynowa z mojego toruńskiego liceum. 
Dostrzegła we mnie przebłysk aktorskiego 
talentu podczas szkolnych akademii i przed-
stawień, w które chętnie się angażowałam. 
Po jednym z takich wystąpień podeszła do 
mnie i zapytała, czy nie myślałam o zdawa-
niu na studia aktorskie, bo widzi we mnie 
potencjał, bo jak żaden inny uczeń przycią-
gam uwagę na scenie... Odpowiedziałam, że 
absolutnie nie, że wybieram się na prawo 
albo rusycystykę. To było rok przed matu-
rą. A jednak zasiała we mnie to ziarno... Od 
tamtej pory zaczęłam poważniej interesować 
się teatrem, brałam udział w licznych warsz-
tatach teatralnych, by z powodzeniem zdać 
do wrocławskiej PWST. Taki był początek 
mojej aktorskiej przygody.

 Jak się zmienił się ten zawód od czasu 
opuszczenia przez Panią murów szkoły 
teatralnej?

Zmienił się bardzo, tak jak zmienił się 
świat. Kiedyś byłam oceniana za rolę, którą 
zagrałam w teatrze, a nie za to, jak wyglądam, 
w co się ubieram czy jakim samochodem jeż-
dżę. Pojawił się internet, który z jednej strony 
jest szybkim źródłem informacji, z drugiej 

pozwala bezkarnie opluwać innych. Jako lu-
dzie mediów jesteśmy szczególnie narażeni 
na okrutne komentarze, przed którymi nie 
sposób się obronić. Dziś ludzi głównie inte-
resuje to – nie wyłączając dziennikarzy – co 

robią nasze dzieci, ile zarabiamy, jak miesz-
kamy, ale to jest moje życie prywatne, z któ-

rym nie chcę się z nikim dzielić. Mam do 
tego prawo, jak każdy. Oczywiście można się 
zamknąć, nie udzielać żadnych wywiadów, 
nie pokazywać się poza sceną... To jest bar-
dzo trudne - znaleźć złoty środek, by z jednej 
strony zachować prywatność, a z drugiej za-
interesować innych swoją pracą.

 Dla większości polskich widzów Kata-
rzyna Żak to Kazimiera Solejukowa z se-
rialu „Ranczo” – bardzo lubiana postać, 
zupełnie nie do zastąpienia na planie. Jak 
się Pani do tej roli przygotowywała?

Na początku była to dalece drugoplano-
wa rola. Pomyślałam sobie, że Solejukowa 
powinna się wyróżniać na tle wilkowyjeckiej 
społeczności. Wżeniła się w Solejuka, mówi 

fo
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ROZMOWA Z

Katarzyną Żak, 
aktorką teatralną i telewizyjną, 
wokalistką i ambasadorką 
akcji charytatywnych

ROZMOWY TEATRALNE

Aktorstwo to 
dla kobiety 
okropny zawód

ŻYJĘ NA 
WYSOKICH 
OBROTACH
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ROZMOWY TEATRALNE

inaczej, ze wschodnim zaśpiewem. Oczy-
wiście bazą do moich „eksperymentów” 
był świetny scenariusz. Bardzo walczyłam 
o charakteryzację, by uprawdopodobnić tę 
postać (chyba się udało, bo moja mama 
nie poznała mnie w telewi-
zji). W każdym aspekcie tej 
postaci szukam praw-
dy o mojej bohaterce 
– 40-letnia kobieta, 
bardzo zmęczona 
życiem, skrajną 
biedą, mężem pi-
jakiem i recydy-
wistą, z siódemką 
dzieci na głowie. 
Istniało ryzyko, że 
to się nie sprawdzi, 
ale się chyba udało.

 Jaką lekcję ode-
brała Pani od Solejuko-
wej?

Że trzeba walczyć 
o swoje i za wszelką cenę 
nie tracić wiary w siebie. Ona udowodniła, 
że niezależnie do tego, skąd się pochodzi, 
jakie się ma wykształcenie, jak się wygląda 
można zawalczyć o swoje marzenia i zrobić 
coś dla siebie. Choć jej postać jest przery-
sowana i skrajna, to na pewno jej postawa 
może być odniesieniem dla wielu współcze-
snych kobiet. Jest nawet wzorem do naśla-
dowania – to kobieta, która odważnie się-
ga po marzenia, inwestuje w swój osobisty 
rozwój, nie zraża się przeciwnościami ani 
opinią innych.

 Czy piszą do Pani kobiety, które dzięki 
tej postaci uwierzyły w siebie i zmieniły 
swoje życie?

O tak. Dostaję mnóstwo maili i listów 
od takich kobiet, mam też swój fanpage na 
fb. Ostatnio napisała pani z Nowej Zelan-
dii, absolutnie zakochana w Solejukowej, 
która dzięki niej zmieniła nastawienie do 
siebie i podjęła kilka decyzji, dzięki którym 
żyje pełniej i szczęśliwiej. Solejukowa jest 
jedną z takich postaci serialu, od której bije 
najbardziej pozytywny przekaz - daje wiarę 
kobietom, że mogą żyć inaczej. Że najpierw 
trzeba zatroszczyć się o siebie, a potem po-
magać innym. I nie ma w tym cienia ego-
izmu.

 Na planie „Rancza” w roli głównego 
bohatera (i księdza, i wójta) występuje 
Pani mąż – Cezary Żak. Czy wspólnie 
przygotowujecie się Państwo do swoich 
ról?

Raczej nie. Nasze role to są nasze spra-
wy, czasami o nich rozmawiamy. Staramy się 
bardzo nie przenosić pracy do domu. Rodzi-
na jest dla nas najważniejsza.

 Pani talent możemy również podzi-

wiać w serialu „Na wspólnej” (Halina 
Dębek) i w „Sile wyższej” (zakonnica 
Bazylia). Która z tych kobiet – włączając 
postać Solejukowej – jest Pani najbliższa?

Generalnie żadna, jeśli chodzi o moją 
mentalność, i to chyba dobrze. 

W każdej z tych ról staram 
się znaleźć takie cechy 

w kobiecie - oczywi-
ście na ile pozwala na 

to scenariusz – by 
były w danej po-
staci najbardziej 
interesujące dla 
widza. Jednak im 
jestem starsza, 
tym wiem mniej 

na temat życia i lu-
dzi... 

 Czego by Panie 
nie poświęciła dla 

aktorstwa?
Rodziny.

 Angażuje się Pani w liczne akcje 
charytatywne. W tym roku nominowana 
była Pani w plebiscycie Gwiazdy Dobro-
czynności w kategorii zdrowie. Jest też 
Pani „twarzą” ostatniego spotu Caritasu. 
Jaki jest Pani sposób na czynienie świata 
lepszym?

Nie ma takiego sposobu, można tylko 
zapalić gwiazdkę życzliwości i puścić ją 
w niebo. Jest tyle nieszczęść na tym świe-
cie, że pomoc każdemu jest niemożliwa, ale 
trzeba starać się go upiększać. Sama dosta-
ję setki próśb o wsparcie i pomoc od ludzi 
z całej Polski. Na ile mogę, 
pomagam. Mam w sobie 
potrzebę bycia użytecz-
nym. Od 1,5 roku an-
gażuję się w budowę 
Hospicjum w Choj-
nicach – kobiety 
tam pracujące za-
raziły mnie pasją 
czynienia dobra. 
Ich pomoc oso-
bom starszym 
i schorowanym 
jest nieoceniona. 
Każdy z nas ma 
w swojej bliższej 
lub dalszej rodzinie 
taką osobę, która wy-
maga całodobowej opieki. 
I każdy z nas chciałby, by 
jej starość była godna i by 
godna była jej śmierć.

 Przed miesiącem ukazała się Pani 
najnowsza płyta „Bardzo przyjemnie jest 
żyć” z piosenkami według tekstów m.in. 
Magdy Czapińskiej, Wojciecha Młynar-
skiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana 

Wołka i in., napisanych specjalnie dla 
Pani. Jak doszło do powstania tej niezwy-
kłej płyty?

Dostałam propozycję nagrania płyty au-
torskiej i wymyśliłam sobie, że niech to bę-
dzie coś specjalnie dla mnie. Zwróciłam się 
do autorów, których bardzo cenię - większo-
ści z nich nie znałam - i przekonałam ich do 
mojego projektu. Pierwszy telefon wykona-
łam do Wojciecha Młynarskiego, z którym 
przed laty nagrałam moją pierwszą solową 
płytę „Młynarski – Jazz”, i w trzy tygodnie 
napisał dla mnie piosenkę „Pięciogroszówki 
słońca”. To jest płyta o różnych typach kobiet 
i dla kobiet - o ich marzeniach i tęsknotach, 
o miłościach i rozstaniach. O przyjemnym 
życiu mimo wszystko.

 Czy Pani życie jest równie przyjemne 
jak te piosenki? Co Pani robi w życiu dla 
przyjemności?

Staram się, żeby moje życie było przyjem-
ne, bo jest bardzo krótkie. Antidotum na tę 
kruchość świata jest moja aktywność – gram 
w czterech teatrach, występuję w serialu, jeż-
dżę z recitalami, jestem ambasadorką dwóch 
akcji czytelniczych dla dzieci, angażuję się 
w wiele pomocowych projektów. Lubię żyć 
na wysokich obrotach. Dla swojej własnej 
przyjemności nie mam czasu, ale kiedy tylko 
go znajduję, sięgam po dobrą książkę, słu-
cham dobrej muzyki – często przez radio, bo 
dużo podróżuję po Polsce w związku z moją 
pracą. Największą przyjemność sprawiają mi 
jednak spotkania i rozmowy z ludźmi. Lubię 
ludzi, jestem ciekawa ich świata i wrażliwo-
ści...

 Co jest dla Pani opar-
ciem w życiu?

Na pewno najbliżsi. 
Kiedy jest mi źle, to 

mam w swoim oto-
czeniu osoby, na 

które mogę liczyć 
i poprosić o po-
moc. To wielki 
dar mieć takich 
ludzi przy sobie. 
Często tego nie 
doceniamy...

 Dokąd Pani 
„ucieka”, by chro-

nić się przed złem 
tego świata?
A nie powiem...

 Czego życzyłaby Pani 
Polkom w Dniu Kobiet?

Miłości, tej wymarzonej i tej miłości do 
siebie. Żebyśmy my, kobiety, zaczęły wresz-
cie kochać siebie, wierzyć w siebie, akcepto-
wać takimi, jakimi jesteśmy. Byśmy były do-
bre dla siebie, bo naprawdę jesteśmy ważne.

  (AM)

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne
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Pocztówki pochodzą ze zbiorów siedleckiego kolekcjonera Bogusława MituryPocztówki pochodzą ze zbiorów siedleckiego kolekcjonera Bogusława Mitury

HISTORIA WIELKANOCNEJ POCZTÓWKI 1900 - 1930

Zadzwoniły już dzwony, 
dzień nastał wesoły. 
Pod święconym pieczywem 
uginają się stoły. 

Leży jajko święcone 
malowane farbami – 
kto też dzisiaj tym jajkiem 
będzie dzielił się z nami? 

A więc ojciec i matka – 
oni pierwsi najpewniej, 
potem bracia i siostry, 
i sąsiedzi i krewni, 

Potem … nie wiem kto dalej, 
a odgadnąć to sztuka 
może jakiś gość z drogi 
do drzwi chaty zapuka. 

Może dziadziuś zgrzybiały, 
co się modli w kościele? 
To się także tym jajkiem 
z biednym dziadkiem podzielę. 
 Maria Konopnicka
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TRADYCJE

Głównym motywem towarzyszącym nam 
w czasie Wielkiego Postu jest krzyż Chrystusa. 
Dzisiaj przyglądamy się obrazowi z Muzeum 
Diecezjalnego w Siedlcach pochodzącego z XIX 
w. Jest to malowidło pt. „Chrystus Ukrzyżowany”. 
Przedstawia Jezusa wiszącego na krzyżu, o za-
chodzie słońca. W tle widać skały i zabudowania 
miejskie. Postać Zbawiciela jest ukazana w spo-
sób dynamiczny, o bladej cerze. Przepasany jest 
chustą zwaną perizonium, udrapowaną i związa-
ną na supeł u prawego boku. Jego wzrok skiero-
wany jest ku górze, co może wskazywać na scenę, 
w której zwraca się do Ojca słowami: Eloi, Eloi, 
Lama Sabachthani („Boże mój, Boże mój, cze-
muś mnie opuścił”). Z twarzy Jezusa prześwitu-
ją delikatnie ukazane promienie, skierowane ku 
niebu. Nad głową znajduje się tabliczka z napi-
sem „I N R I”, co jest skrótem słów: Jesus Nasare-
nus Rex Iudaeorum („Jezus Nazarejczyk 
Król Żydowski”).

To przedstawienie jest przy-
czynkiem do rozważenia kilku my-
śli dotyczących świąt Wielkiej Nocy 
i przygotowania się do nich. Okres 
czterdziestodniowej pokuty, czyli Wiel-
kiego Postu, jest czasem rozważania 
tego, co Jezus uczynił dla nas na krzy-
żu. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
i Gorzkich Żali, w których w tym cza-
sie uczestniczymy, to medytacja i kon-
templacja przedstawionego wydarzenia 
i poprzedzających go chwil. Są to bardzo 
piękne i tradycyjne modlitwy. Odpra-
wianie Drogi Krzyżowej rozpoczęło się 
w Jerozolimie, a zwyczaj rozpowszech-
nili franciszkanie, którzy oprowadzając 
pielgrzymów po świętych miejscach, 
zatrzymywali się przy kolejnych punk-
tach. Od XVII w. ukształtowała się licz-
ba czternastu stacji, które mamy w dniu 
dzisiejszym. W baroku spopularyzo-
wało się umieszczanie płaskorzeźb lub 
malowideł przedstawiających te wyda-
rzenia na bocznych ścianach kościołów. 
Gorzkie Żale natomiast są tradycyjnym 
polskim nabożeństwem. Pierwsze zo-
stało odprawione w 1704 r. w kościele 
św. Krzyża w Warszawie. Trzy lata póź-
niej ukazało się drukiem pt. Snopek 

Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego. Tu ma 
miejsce bezpośrednia medytacja nad umęczo-
nym i ukrzyżowanym Chrystusem, a także 
łączność w cierpieniach z Jego bolesną Matką.

Bezpośrednie związanie człowieka z wyda-
rzeniami męki następuje w Niedzielę Palmową, 
która rozpoczyna Wielki Tydzień. Podczas upa-
miętniania wjazdu Jezusa do Jerozolimy pierw-
szy raz słyszymy czytaną Ewangelię opisującą 
Mękę Pańską. W czwartek rozpoczyna się Tri-
duum Paschalne, najważniejsze chrześcijańskie 
święta w ciągu całego roku. Podczas wieczornej 
Mszy św. towarzyszymy Jezusowi i Jego apo-
stołom przy Ostatniej Wieczerzy. Jest to dzień 
upamiętniający ustanowienie sakramentów 
Eucharystii i Kapłaństwa. Na koniec nabożeń-
stwa przenosi się Najświętszy Sakrament do 
tzw. ciemnicy, co symbolizuje pobyt Chrystusa 

w więzieniu. W Wielki Piątek nie sprawuje się 
Mszy św. W tym dniu adorujemy uwięzionego 
Zbawiciela, a podczas wieczornego nabożeństwa 
uczestniczymy w Jego ukrzyżowaniu. To wtedy 
następuje opis Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. 
Jana, następnie Adoracja Krzyża przez jego uca-
łowanie, na koniec przystępujemy do Komunii 
św. Wielkopiątkowe nabożeństwo kończy się 
przy Grobie, gdzie ukazana jest �gura nieżyjące-
go Pana. W Wielką Sobotę adorujemy Najświęt-
szy Sakrament, kontemplując zmarłego za nasze 
grzechy Zbawiciela. W tym dniu przynosimy też 
pokarmy do poświęcenia, tradycja znana od XII 
w., w Polsce od XIII w. Święconka jest prośbą 
o błogosławieństwo pokarmów: jajka (symbol 
życia), chleb (powszedni), baranek (Zmartwych-
wstały Chrystus), sól (ma chronić przed zepsu-
ciem), wędlina, chrzan, pieprz (symbole paschy). 

Wieczorem rozpoczyna się długie nabo-
żeństwo zwane Wigilią Paschalną. Nastę-
puje tu poświęcenie ognia i wniesienie 
go do ciemnej świątyni (Jezus światłość 
świata), duża świeca zwana Paschałem 
oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Przy 
niej odśpiewane jest „Orędzie Wielka-
nocne” czyli Exultet, starożytna pieśń 
przypisywana św. Ambrożemu, wychwa-
lająca o�arę paschalną Chrystusa. Dalej 
wsłuchujemy się w czytania opisujące 
całą historię zbawienia, od stworzenia 
świata, przez przejście przez Morze 
Czerwone, zapowiedzi proroków, aż do 
Zmartwychwstania. Poranna procesja 
rezurekcyjna i Niedziela Zmartwych-
wstania to ogłoszenie orędzia zbawienia 
całemu światu. Śniadanie wielkanocne 
i spotkania rodzinne służą okazywaniu 
sobie radości z tego, że Chrystus umarł 
i zmartwychwstał dla każdego z nas.

Kontemplując Krzyż Chrystusa, 
warto pamiętać, że jest on symbolem 
męki, ale i zmartwychwstania. Radość 
chrześcijańska rodzi się właśnie z tego, 
że wydarzenia zbawcze nie kończą się 
śmiercią, ale życiem wiecznym. Do tego 
wiecznego zbawienia każdy z nas jest 
powołany.

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Wielki Post 
i Wielkanoc

Chrystus Ukrzyżowany
obraz ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
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Muzyka
jest moim 

domem
 Jakie melodie Pani słyszy, kiedy myśli 
Pani o dzieciństwie?

Moje dzieciństwo - na warmińskiej wsi 
- wypełniało wiele różnych dźwięków, które 
podświadomie chłonęłam. Wprawdzie nie było 
w mojej rodzinie tradycji muzykowania, to 
jednak gdzieś ta muzyka zawsze istniała. Mój 
tata bardzo dbał o moją i rodzeństwa edukację, 
zapisując nas na różne zajęcia, m.in. muzyczne. 
W pierwszej klasie szkoły podstawowej uczy-
łam się gry na akordeonie. Moja babcia była 
śpiewaczką wiejską. Myślę, że to po niej mam 
tę łatwość w interpretowaniu muzyki tradycyj-
nej, religijnej. Jako mała dziewczynka słucha-
łam wszystkiego, co było wówczas dostępne. 
Mieszkaliśmy w poniemieckim domu z czer-
wonej cegły z dużym gankiem. Pamiętam, że 
służył mi za scenę a skakanka za mikrofon. Na-
leżałam również do scholi i chóru kościelnego. 
Do dziś dźwięczą mi w uszach pieśni religijne, 
które w naszym małym wiejskim kościółku 
brzmiały wyjątkowo uroczyście. Od zawsze 
był we mnie głód praktykowania muzyki. I za 
to jestem wdzięczna losowi, że miałam możli-
wość czerpania z różnych źródeł. 

 W którym momencie sięgnęła Pani po 
muzykę tradycyjną?

Po skończeniu liceum spotkałam ludzi, 
którzy zajmowali się muzyką tradycyjną, nie-
stylizowaną (in crudo). I ta muzyka mnie uwio-
dła. Wspólnie stworzyliśmy Bractwo Ubogich, 
a potem przyszedł czas na Kapelę Brodów, która 

taką muzykę wykonywała. Muzyka tradycyjna 
jest wielkim i nie do końca odkrytym bogac-
twem, sięgającym do naszych korzeni. W pew-
nym momencie zdałam sobie sprawę, jak wiele 
jej zawdzięczam, dorastając na Warmii, gdzie 
repertuar tradycyjnych pieśni był nieograniczo-
ny. Starsi ludzi, którzy ją pamiętają, szybko od-
chodzą. Kto tego nie ocali, jeśli nie my? W dzi-
siejszym świecie mamy bardzo duży dostęp do 
różnych kursów i warsztatów muzyki tradycyj-
nej, ale nie zawsze się to w nas zakorzenia na 
tyle, by stworzyć nową roślinę. Mnie się to uda-
ło. Powstał nowy kod genetyczny muzyki. Ujmę 

to tak - moja jedna ręka wyciągnięta jest w stro-
nę przeszłości, a druga w przyszłość. To mniej 
więcej oddaje charakter mojej twórczości. 

 Pani przejmujący głos i wtórujące mu 
cymbały oraz bębny poruszają serce nie-
jednego z nas. Jak rodzi w Pani się ten we-

wnętrzny dialog, który odbieramy jako do-
tknięcie tajemnicy i sacrum?

To jest bardzo trudne pytanie. Za każdym 
razem cieszę się, że to się dzieje. Sama czuję ten 
dreszcz emocji i bardzo silnego meta�zyczne-
go przekazu. Jest to głębokie, oczyszczające 
przeżycie, związane m.in. z techniką śpiewania 
pieśni religijnych, która powoduje pewne wi-
bracje w ciele. Gdybyśmy zaśpiewali to w ma-
nierze rozrywkowej, tego przekazu by nie było. 
Takich pieśni nie śpiewa się często. Dlatego do-
brze, że mamy rok liturgiczny – wtedy jest ich 
czas. Nazywam je pieśniami medytacyjnymi, 
bo ich odbiorcą może być każdy – niezależnie 
od wiary i od tego tego, czy praktykuje czy też 
nie. Na pewno mam bardzo jasne myśli, kiedy 
je wykonuję, co w połączeniu z głośnością jest 
odbierane jako silne przeżycie. Tak myślę. 

 Ma Pani bogate doświadczenie w kształto-
waniu głosu (śpiew operowy, wokalistyka ja-
zzowa), ale poszła Pani swoją drogą, posługu-
jąc się techniką białego głosu. Proszę wyjaśnić 
naszym Czytelnikom, na czym ona polega?

To prawda, świadomie wybrałam indywi-
dualną ścieżkę wokalną, z której nie zamierzam 
zawrócić. Odkryłam niezwykłe możliwości, ja-
kie daje technika białego głosu. Jest to głos na-
turalny, zbliżony do mowy ludzkiej, ale posia-
dający wszystkie cechy właściwe kształconemu 
śpiewowi, tzn. użycie rezonatorów, wzmocnie-
nie głosu, dodawanie barwy, dynamiki. Cha-
rakterystyczna jest tu specy�czna skala dźwię-

Anną Brodą – wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką

Jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz pracował

ROZMOWA Z

GOŚĆ MIESIĄCA

Właściwie trudno mi 
powiedzieć, czy to ja 
zajmuję się Muzyką,
czy Muzyka 
zajmuje się mną?
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Jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz pracował

GOŚĆ MIESIĄCA

ków. Ta skala powoduje, że głos brzmi inaczej. 
Skala głosu białego jest znacznie bogatsza niż 
w śpiewie operowym czy rozrywkowym. Przez 
to taki głos jest bardzo charakterystyczny. Czę-
sto się mówi, że to jest śpiewanie na krzyku, 
ale ja wolę określenie wołanie. Mam naturę 
poetycką, w swoich projektach wykorzystuję 
słowa – wołanie to jest prośba o wysłuchanie, 
z drugiej strony śpiew biały umożliwia wyrzu-
cenie z siebie emocji, co jest bardzo potrzebne 
ciału. Śpiew biały w pewnym sensie podobny 
jest do śpiewu operowego – potra� być bardzo 
głośny i obejmuje duże przestrzenie akustycz-
ne bez użycia mikrofonu. Oczywiście są różne 
rodzaje śpiewu białego – inaczej brzmi on na 
Ukrainie, a inaczej w Polsce.

 Uczy Pani śpiewu i gry na instrumentach 
także niepełnosprawnych, będąc częstym go-
ściem w domach opieki społecznej. Jak mu-
zyka zmienia świat tych ludzi i ich samych?

To samo pojawiło się w moim życiu i oka-
zało się, że mam duże zdolności do pracy te-
rapeutycznej. Ci ludzie mi ufają i pozwalają 
się obdarować dźwiękiem i próbują nowych 
doświadczeń. Pokora, jakiej uczy mnie ta pra-
ca, jest doskonałym antidotum w kontekście 
pracy na scenie, to gimnastyka dla ego. Bardzo 
lubię to robić. Dużo na moich zajęciach impro-
wizuję i szukam. Mam też kilka pomysłów na 
prezentacje takiej pracy szerszej publiczności. 

 
 Od kilku lat prowadzi Pani warsztaty ko-
łysanek „Sanki Szczęśliwych Snów”. Jak się za-
częła ta wielka przygoda z muzyką dla dzieci?

Ta wielka przygoda zaczęła się w momen-
cie, kiedy na świat przyszły moje dzieci. Nie 
czułam się dobrze w konwencji opowiadania 
bajek na dobranoc, brałam książkę z wierszami 
i śpiewałam. W ten sposób łączyłam przyjemne 
z pożytecznym – robiłam coś dla dzieci i dla sie-
bie. Okazało się, że w ciągu kilku lat stworzyłam 
ogromną ilość piosenek-kołysanek. Łapanie 
tych melodii jest dla mnie bardzo naturalnym 
procesem. Ostatnio moja najmłodsza, trzyna-
stoletnia córka poprosiła mnie, bym zaśpiewa-
ła jej na dobranoc jedną z nich. To była piękna 
i ważna prośba. Ona być może w ten sposób że-
gnała się z dzieciństwem…. Kołysanki  na pew-
no były czymś wyjątkowym, co dałam moim 
dzieciom z siebie. Dlatego ośmielam rodziców 
– między innymi podczas moich warsztatów 
-  do nawiązywania takich kontaktów z dzieć-
mi – to bardzo podnosi jakość życia. Kołysanki 
są czymś więcej niż przeczytanie książki. I nie 
ma znaczenia, czy ktoś śpiewa ładnym głosem 
czy brzydkim. Na dziecko działa głos rodzica – 
w tym jednym momencie istniejemy tylko dla 

niego. Czas się zatrzymuje, świat zwalnia. Je-
stem przekonana, że jeśli dziecko słyszy przed 
snem śpiew rodzica, to jest bardzo ważne w jego 
rozwoju. I ten głos idzie za nim w dorosłe ży-
cie… Głos bezpieczeństwa, miłości i pociechy.

 Jakich odkryć Pani dokonuje, prowa-
dząc warsztaty kołysanek?

Jest wiele takich odkryć. Myślę, że ludzie 
przychodzą na moje warsztaty nie tylko po to, 
by nauczyć się kołysanki, którą będą mogli 
zaśpiewać swojemu  dziecku. Ale też dlatego, 
by poczuć nutkę nostalgii, wrócić na chwilę 
do klimatu swojego dzieciństwa. To również 
zachęta, by szukać inspiracji wokół siebie.

 Nie uważa Pani, że dorosłym też by się 
przydały kołysanki na dobranoc? Żyjemy 
w ciągłym pośpiechu i stresie, a potem nie 
możemy zasnąć…

Na pewno tak. Może o tym w przyszłości 
pomyślę...

 Od kilku lat mamy zaszczyt gościć Panią 
w Siedlcach, gdzie wykonuje Pani dawne 
pieśni wielkopostne w przedstawieniu wy-
reżyserowanym przez Waldemara Koper-
kiewicza „Dzień Drugi”. Czym jest dla Pani 
udział w tym wydarzeniu? 

Dla mnie to są moje coroczne rekolek-
cje i bardzo się cieszę na to wydarzenie. Nie 
wyobrażam sobie bez tego spektaklu mojego 
roku. Za każdym razem jest to bardzo przej-
mujące przeżycie. Szczególnie lubię poranne 
spektakle dla młodzieży. Jest wtedy bardzo 
cicho. Młodzi ludzie naprawdę tego słuchają. 
Uwielbiam przyjeżdżać do Siedlec, nie tylko 
z powodu moich występów. 

 Co Pani najbardziej pomaga w trud-
nych, życiowych chwilach?

Przede wszystkim muzyka, ale i przyro-
da, wśród której wyrosłam. I oczywiście praca, 
w sensie robienia czegoś dobrego dla ludzi. Kie-
dy jest mi źle, słucham różnej muzyki – wracam 
do płyt, podarowanych mi przez przyjaciół mu-

zyków. Odpoczywam też przy muzyce z �lmów 
Woodego Allena, którego uwielbiam. Także 
tworzenie własnej muzyki jest takim balsamem 
na różne bolączki. Bardzo dużo wymyślam mu-
zyki, kiedy chodzę – jedną z wielkopostnych 
melodii do tekstu „Witaj Matko uwielbiona” na-
pisałam w drodze do cukierni. 

 Co jest dla Pani źródłem radości w życiu?
Staram się to odkrywać cały czas, dbać 

o swój rozwój osobisty, nie osiadać na laurach. 
Cieszę się codziennymi sprawami. Ostatnio 
pojechałam z córką do Druskiennik, nie mając 
w zanadrzu żadnych planów muzycznych. To 
była inspirująca i ciekawa podróż, pełna co-
dziennych drobnych radości i zdziwień. Między 
innymi odkryłam fantastyczną herbatę „Bałtyc-
kie anioły”, która jest mieszkanką białej herbaty 
i suszonych owoców leśnych, głównie pozio-
mek. Była przepyszna. Cały dom pachniał, tak 
jak nasze z Litwy wspomnienia... Kiedy wróci-
łam stamtąd,  zaczęłam gotować więcej i strasz-
nie dużo radości mi to sprawia. Źródłem mojej 
radości jest też spokój – przestaję się spieszyć, 
nie muszę sobie ani nikomu nic udowadniać, 
jestem szczęśliwa sama ze sobą.   

 Jakie ma Pani artystyczne plany na ten rok?
Mam w planach wydanie płyty z kołysan-

kami, a także z pieśniami wielkopostnymi. 
Materiału uzbierało się już bardzo dużo. Na 
wydanie czeka również materiał z muzyką 
tradycyjną Warmii i Mazur. Myślę też o po-
wstaniu płyty relaksacyjnej dla dorosłych.

  Czego szuka Pani w muzyce?
Każdy z nas ma swoją ścieżkę, która nas 

kształtuje w życiu i schody w sensie trudno-
ści, które trzeba przejść. Schody, które prze-
szłam w moim życiu, nauczyły mnie, że przede 
wszystkim muzyka mnie chroni, ale też że 
dzięki niej mogę wypowiadać emocje, których 
w inny sposób nie „wyrzuciłabym” z siebie. 
Muzyka jest moim domem. Poprzez muzykę 
a�rmuję jasną stronę życia. I odkrywam siebie.  
  (AM)

WOKALISTKA OBDARZONA NIEZWYKŁYM, WYRAZISTYM GŁOSEM, POSŁUGUJE SIĘ TECHNIKĄ ŚPIEWU 
“BIAŁEGO”. MISTRZYNI GRY NA CYMBAŁACH WILEŃSKICH. AUTORKA TEKSTÓW, KOMPOZYTORKA, ARANŻERKA. 
TWORZY BARDZO RÓŻNORODNĄ W FORMIE, NIEPRZEWIDYWALNĄ W STYLU, ABSOLUTNIE UNIKALNĄ MUZYKĘ 
MARZEŃ I WRAŻEŃ. ŚWIETNIE BAWI SIĘ GŁĘBOKIM BRZMIENIEM SWOJEGO GŁOSU, SIŁĄ SŁOWA, MAGIĄ 
NIEOCZYWISTEJ MELODII. NA POLSKIM RYNKU MUZYCZNYM ORYGINALNA I NIEPOWTARZALNA!
MUZYKĄ ZAJMUJE SIĘ, ODKĄD PAMIĘTA, A ZAMIŁOWANIE DO ŚPIEWU WYNIOSŁA Z DOMU. WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA 
LEGENDARNEJ FORMACJI BRACTWO UBOGICH I KAPELI BRODÓW. ZNANA JEST PRZEDE WSZYSTKIM Z TWÓRCZO-
ŚCI SKIEROWANEJ DO NAJMŁODSZYCH (PROWADZI FAMILIJNE WARSZTATY WOKALNE I MUZYCZNE). KOMPONUJE 
I WYKONUJE MUZYKĘ DO SPEKTAKLI TEATRALNYCH, FILMÓW, ANIMACJI, SŁUCHOWISK RADIOWYCH I INNYCH 
FORM ARTYSTYCZNYCH. BIERZE UDZIAŁ W PROJEKTACH ZWIĄZANYCH Z MUZYKĄ DAWNĄ, WSPÓŁCZESNĄ, 
EKSPERYMENTALNĄ. JAKO PATRIOTKA PROMUJE TRADYCYJNĄ MUZYKĘ Z WARMII – WAŻNY ELEMENT SWOJEGO 
URODZENIA,MIESZKANIA I TWORZENIA. NAGRYWA DLA TELEWIZJI, WYSTĘPUJE NA WIELU FESTIWALACH W KRA-
JU I ZAGRANICĄ. WSPÓŁPRACUJE M.IN. Z POLSKIM RADIEM,PAŃSTWOWYM TEATREM IM. H. MODRZEJEWSKIEJ 
W LEGNICY, TEATREM LALKOWYM W OLSZTYNIE, INSTYTUTEM TEATRALNYM, NARODOWYM CENTRUM KULTURY, 
WARSZAWSKIM CSW. STYPENDYSTKA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. NAGRAŁA 6 
PŁYT,  AUTORSKI ALBUM “A JA NIE CHCĘ SPAĆ” OTRZYMAŁ GŁÓWNĄ NAGRODĘ W KONKURSIE “ŚWIAT PRZYJAZNY 
DZIECKU” ORGANIZOWANYM PRZEZ KOPD (KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 2011).
  (WWW.FESTVALMAZURKI.PL)15 marca, godz. 9:00, 11:00,  19:00
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Małgorzata Foremniak 
aktorka 
Przede wszystkim ten zawód, bycie aktorem, jest nieodłączne od teatru. Teatr to podstawa dla aktora. 
Od niego wszystko się zaczyna. Właśnie teatr, a nie �lm, bo teatr i �lm to są trochę inne światy, inny 
sposób skupienia, eksploatowania swojej energii. Dla mnie granie w teatrze to jest swego rodzaju terapia. 
Po zagranym spektaklu wychodzę oczyszczona, i w pewnym sensie odmieniona, mam drenaż emocji. 
I duch się oczyszcza i ciało. Wielokrotnie teatr bardzo mi pomógł. Miałam w życiu dużo różnych sytuacji, 
czasem bardzo przykrych, i tak naprawdę pójście do teatru, wejście na scenę i zagranie leczyło mi duszę. 
Aktorstwo to mój zawód, ale to nie jest moje życie i nie utożsamiam go z życiem. W życiu jestem sobą, 
prywatnym człowiekiem, który sobie żyje, idzie jakąś drogą, rozwija się, myśli, poszukuje. Ten zawód 
wybrałam, ponieważ jest on kompatybilny z tym, jaki kierunek w życiu obrałam, czego chcę się nauczyć, 
czego chcę doświadczyć, co chcę odkryć. Jest to dla mnie ważna część życia, ale tylko jego część.

Dorota Krempa 
aktorka

 
Mam nadzieję, że Dzień Teatru spędzę w teatrze, pracując. Czyli coś, co uwielbiam robić. Uwiel-
biam teatr, uwielbiam grać na scenie. Cieszę się, że mam tak ogromne szczęście, że mogę to robić. 
Jestem na piątym roku studiów, piszę magisterkę w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza w Warszawie i już od trzeciego roku gram na scenie. Jest to dla mnie ogromne wyróż-
nienie, bo jak wiadomo bardzo mało osób, kończąc szkołę, dostaje pracę w zawodzie. To bardzo 
okrutne, a jednocześnie wymaga od aktora pokonywania własnych barier, bycia coraz lepszym 
oraz dawania ludziom na scenie 100% swoich możliwości. I tak jest zawsze, bo jeżeli da się tylko 

odrobinę mniej, to publiczność od razu to wyczuje. Dlatego ja bardzo się cieszę, że tak to się u mnie 
zdarzyło, że gram na scenach, z tak znakomitymi aktorami, że mam w sobie bardzo dużo pasji i zaan-

gażowania w ten zawód. Cieszę się widząc swoich starszych kolegów, partnerów scenicznych, którzy są na tych deskach 20, a nawet 30 lat. 
W Teatrze 6. Piętro pracuję m.in. z aktorką, która ma 80 lat, Ireną Jun, i ogromnie podziwiam ją za to, że jej pasja nie gaśnie, i mam 

nadzieję, że tak będzie ze mną. 
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Jerzy Satanowski
kompozytor, reżyser 

Chciałbym móc powiedzieć, że to ja zmieniłem teatr, ale 
- niestety - nie jestem Szekspirem. Jeżeli więc nie jakość to 

może przynajmniej ilość zrobionych spektakli (napisałem 
muzykę do 320 spektakli teatralnych) upoważnia mnie do 

snucia wspomnień. Do Teatru tra�łem bardzo wcześnie, będąc jeszcze studentem polonistyki, i od 
początku wchłaniałem ten teatr całym sobą. Zaczynałam w Kaliszu, współpracując z Izabelą Cywiń-

ską i ten czas wspominam jako najbardziej radosny w całej mojej karierze. Cywińska  zebrała grupę 
znakomitych aktorów i realizatorów i połączyła ich w jeden wspólny organizm. Na dodatek wszyscy 

mieszkaliśmy w domu aktora, więc nasze „bycie” artystyczne  przenikało się  z życiem codziennym, 
zamazując granice. Mieliśmy, dzięki tej wspólnocie, cudowne  poczucie bezpieczeństwa i wrażenie, że je-

steśmy potrzebni sobie i publiczności. Dzisiaj się to bardzo zmieniło. Aktorzy  w teatrze rzadko stanowią 
„zespół”. Żyją oddzielnie - może  są wolni, ale  chyba też bardziej  samotni… I piekielnie zajęci. Żeby się 

utrzymać na powierzchni, grają w sitcomach, serialach i reklamach. Po spektaklu każdy pędzi w inną stro-
nę, do innych zajęć. Zaczynając przygodę z teatrem miałem poczucie, że robimy coś ważnego i że ktoś na 

to czeka. Coś się zmieniło. Nie wiem, czy teatr zmienił mnie czy świat zmienił teatr, czy czas  zmienił i mnie 
i teatr? Ale mam nadzieję. Nadchodzą ciężkie czasy, więc Teatr będzie znowu potrzebny. 

 JAK TEATR, SZTUKA ZMIENIŁY MNIE SAMEGO?
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Agata Buzek i Rafał Królikowski w „Zemście” A. WajdyAgata Buzek i Rafał Królikowski w „Zemście” A. Wajdy

Mateusz Banasiuk 
aktor 
Teatr chyba nie zmienił mojego życia specjalnie, zawsze był obecny, stanowiąc integralną jego 
część. Mój ojciec był aktorem, więc ja już będąc dzieckiem siedziałem za kulisami, poznawałem 
aktorów. Właściwie było to dla mnie naturalne środowisko. Dojrzewając, z czasem pomyśla-
łem, że to mogłoby być też moje miejsce. Postanowiłem spróbować i się udało. No i teraz gram 
z fantastycznymi aktorami, m.in. z Wojciechem Malajkatem, z Edytą Olszówką  i z wieloma 
innymi. Jestem z tego powodu bardzo dumny. I oni oczywiście bardzo na mnie wpływają,  przebywa-
nie, rozmowy z nimi, praca nad tekstem, często nad różnymi, trudnymi zagadnieniami, wpływa na moje 
myślenie, rozwija mnie jako człowieka. Oprócz tego dużo rzeczy w moim życiu jest podporządkowanych 
teatrowi, bo teatr ma u mnie pierwszeństwo, jeżeli chodzi o „zajętości”. Teatr to jest moje życie. To 
brzmi banalnie, ale każdy aktor, grający w teatrze, to potwierdzi.

Waldemar Koperkiewicz
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  

Scena Teatralna Miasta Siedlce

Myślę, że obcowanie ze sztuką zmienia każdego człowieka, poszerza horyzonty, 
rozwija wrażliwość, a że jest przede wszystkim piękna, uczy nas postrzegania 
świata jako nieustannie zmieniającą się harmonię. Zawsze nieufnie postrzegam 
„dzieło” typu czarna kropka na jakimś tam tle, format 70 x 100 cm i dopisaną 
do tego pokrętną �lozo�ę. Ta potrzeba harmonii rodziła się od wczesnego dzie-
ciństwa. Może od tego, kiedy jako 5-6-letnie dziecko słuchałem babci i mamy 
śpiewających ukraińskie piosenki na głosy. Potem szkolny chór i szkoła muzyczna I stopnia 
w klasie skrzypiec. Lubiłem rysować. Mama moja, chcąc bym miał konkretny zawód wybrała 
dla mnie technikum mechaniczne (!?). Kiedy przeczytałem w „Świecie młodych” (gazetka dla 
harcerzy) o naborze do liceum plastycznego w Nowym Wiśniczu, wysłałem swoje prace. Zostałem 
dopuszczony do egzaminu i udało się mamę przekonać. Zdałem egzamin wstępny i przeżyłem pięć 
pięknych lat. Szkoła na tle siermiężnego PRL-u była czymś wyjątkowym. Miałem wspaniałych nauczy-
cieli, pełną swobodę twórczą. To było  pięć lat, które ukształtowały mój smak artystyczny i nauczyły, 
że tłumaczenie, iż każdy ma swój gust, jest nieprawdą, bo są jeszcze bezguścia, co widzimy na co dzień. 
Prawdziwą sztukę wery�kuje czas. Niezapomniane będą działa Fidiasza, Arystotelesa, Sofoklesa, Homera 
i wielu wielkich czasu starożytności. Niektórzy zostają ponownie odkryci po latach, tak jak J. S. Bach przez 
Felixa Mendelssohna. W sztuce zmienia się wszystko: forma, treści, mody, style, ale począwszy od malowideł 
w grotach Lascaux we Francji sprzed 35 tys. lat (ostatnie odkrycia na terenie RPA cofają datę podobnej twórczo-
ści o 100 tys. lat), a skończywszy na dziełach Mitoraja, Paderewskiego, Góreckiego, Mykietyna, Kantora, Wajdy (że 
wspomnę tylko krajowych artystów), czy spółki autorskiej Przybora – Wasowski mają wspólny mianownik. Pewien 
uniwersalizm, polegający na tworzeniu piękna, czyli tej odwiecznej potrzebie, nie tyle naśladowania natury, ile przetwo-
rzenia jej według własnego, subiektywnego postrzegania świata. Wpływ obcowania ze sztuką na moje życie jest decydujący. 
Mimo, że pełnię teraz funkcję dyrektora instytucji kultury, ciągle piszę muzykę, reżyseruję, prowadzę zajęcia z młodzieżą. Jestem 
przede wszystkim odbiorcą sztuki, a to, że próbuję ją tworzyć, to jest zawsze duże ryzyko, bo oceniam, ale też sam jestem oceniany. Nie 
wiem, czy to co robię, to jest sztuka? Mam w sobie dość dużą dozę pokory, aby nazywać się artystą, ale to publiczność ocenia moją pracę. I tu 
muszę powiedzieć, że kiedy zdarzają się owacje na stojąco po którymś z naszych spektakli czy koncertów i ludzie kupują bilety, to łechce to miło 
moją próżność. Pokora pokorą, ale każdy twórca ma w sobie pewną dozę  próżności. Ale i odwagi. Chociaż mówi się, że odwaga staniała a rozum 
zdrożał. Kiedy czytam wywiad z zespołem Bayer Full, który swoją działalność porównuje do Mozarta, to czuję się trochę nieswojo. Wpływ sztuki 
na moje życie ma też praca z młodzieżą. Wszyscy pracownicy CKiS próbują zaszczepić miłość do teatru, muzyki, sztuk plastycznych. Chcemy 
też złamać pokutującą opinię, że „wyjdzie taki, coś tam zagra, zaśpiewa i jeszcze trzeba mu za to zapłacić.” To naprawdę ciężka praca. I to też 
jest moje - i naszych artystów - życie. Tu pracują pasjonaci. Nie liczą godzin i pełnego zaangażowania w swoją pracę. Widz dostrzega tylko 
efekt końcowy pracy nad spektaklami Teatru Tańca, Teatru ES czy Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza. Nikt nie policzy setek godzin 
pracy w domu nad scenariuszami, scenogra�ą, muzyką, przygotowaniem aktorów, tancerzy, ekipy technicznej – światła, nagłośnienia, pro-
mocji i sprzedaży naszych wydarzeń artystycznych. 
I takie jest to nasze artystyczne życie. Mamy wielkie szczęście, że możemy zarabiać na chleb, robiąc to, co kochamy.  
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Bez Pań 
nasz Teatr byłby jak...  
scena bez aktorów.
Z okazji Dnia Kobiet  
Drogim Paniom, 
Miłośniczkom Teatru 
wszystkiego 
najpiękniejszego, 
mnóstwa 
artystycznych wrażeń 
i spełnienia marzeń 
- życzą 

 Dyrekcja i Pracownicy
 Centrum Kultury i Sztuki   
� im.�A.�Meżeryckiego�
 Scena Teatralna Miasta Siedlce
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ORĘDZIE MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
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KARTKA 
Z KALENDARZA

Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako 
machina do reprodukowania klisz i konwencji. To oni znajdują pulsujące źródła i żywe nurty rzek, które 
omijają na ogół teatralne sale i gromadzące się w nich codziennie niezmierzone zastępy ludzi porających 
się z naśladowaniem jakichś światów. Naśladujemy zamiast tworzyć światy własne, skupione, uzależnio-
ne wręcz od debaty z publicznością i afektów, które przepływają zakryte, a które właśnie teatr najlepiej 
potrafi odsłaniać.
Takich przewodników znajduję najczęściej w prozie. Dziś stale i codziennie myślę o pisarzach, którzy przed 
około stu laty proroczo, choć powściągliwie opisali zmierzch europejskich bogów, który pogrążył naszą 
cywilizację w mroku do dziś nierozjaśnionym. Mam na myśli Franza Kafkę, Thomasa Manna i Marcela 
Prousta. Dziś do tego grona proroków dołączyłbym jeszcze Johna Maxwella Coetzee’ego.
Ich wspólne poczucie nieuchronnego końca świata, nie planety, ale modelu relacji międzyludzkich, po-
rządków i rewolt, towarzyszy nam teraz dojmująco. Nam, którzy żyjemy po końcu świata. Wobec zbrodni 
i konfliktów, które podpalają coraz to nowe miejsca szybciej nawet niż wszędobylskie media nadążają 
z relacjami. Te pożary zresztą szybko się nudzą i bezpowrotnie znikają z prasowych doniesień, czujemy się 
bezradni, przerażeni i osaczeni. Nie potrafimy już budować wież, a mury, które uparcie wznosimy, nie 
chronią nas przed niczym, przeciwnie, same wymagają ochrony i troski, która pożera gros naszej życiowej 
energii. I nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec tego 
powinien istnieć teatr i w tym szukać swojej mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.
„Podanie usiłuje dociec tego, co niedocieczone. A że bierze początek z głębi prawdy, musi znaleźć swój koniec 
w niedocieczonym” - te słowa, które Kafka odniósł do metamorfoz podania o Prometeuszu odnoszę silnie do 
tego, jaki powinien być teatr i takiego teatru biorącego początek w głębi prawdy i znajdującego koniec w niedo-
cieczonym wszystkim jego robotnikom, tym, co na scenie, i tym, co na widowni, życzę z całego serca.

Krzysztof Warlikowski
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Post następuje po karnawale, a więc są to 
dość skrajne wydarzenia w naszej kulturze.  
Peter Bruegel jest kontynuatorem malarstwa 
Hieronima Boscha. Podobny styl, chociaż 
nie tak bogaty w nieziemskie stwory i inne 
�gury nieograniczonej wyobraźni. Bruegel, 
jak wielu malarzy �amandzkich odwiedził 
Italię, podziwiał świeżo namalowane freski 
Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, ale 
po powrocie do kraju nie naśladował sty-
lu włoskich artystów. Jedynym śladem jego 
podróży w Alpy były pejzaże gór wkompo-
nowane w niderlandzką nizinę. W „Walce 
karnawału z postem” gór nie widać. Jest za 
to tradycja malowania przysłów i zwyczajów 
niderlandzkich. I tak jak u Boscha – w te-
matyce obrazów Bruegela jest wyraźne mo-
ralizatorskie przesłanie. Bujność, rozpasa-

nie karnawału przeciwstawia ascezie postu. 
Człowiek ma wolność wyboru. Żyć skrom-
nie, powściągliwie korzystać z bogatych 
ofert tego świata, spędzić życie doczesne na 
modlitwie, wierzyć w zbawienie wieczne, czy 
używać życia tu i teraz, niekoniecznie moral-
nie i zdrowo. Bruegel w tym obrazie nie daje 
wyraźnej na te pytania odpowiedzi. Po pro-
stu pokazuje, że ta dwoistość ludzkiej natury 
jest w każdym z nas. „Karnawał” to grubas 
siedzący na beczce (saniach?), którego orę-
żem w walce jest rożen nadziany mięsiwem, 
wokół leżą resztki uczty (kości, skorupki jaj), 
a za nim orszak uczestniczących w uczcie 
kompanów. Są też grający w kości ale jeden 
z nich ma durszlak, przez który na pewno 
przeleci mu wygrana. W hazardzie zawsze 
można być tylko przegranym. 

„Post” to chuda staruszka prezentująca 
na łopacie do pieczenia chleba dwa śledzie. 
Dziś przysmak, kiedyś synonim postu, 
głodu i biedy. Z tyłu dzieci jedzące postne 
placki, żebracy, bigoci, dewotki. 

Bruegel jest bezlitosny w ocenie na-
szego rodzaju. Po lewej stronie obrazu – 
karczma, symbol wszelkiego zła i rozpusty, 
po prawej – kościół. Ale czy wchodzący 
i wychodzący z tego przybytku wiary na-
prawdę wierzą? A może po wyjściu z mu-
rów świątyni już planują jakieś niegodzi-
wości, grzechy?

Morałem tego obrazu, przesłaniem au-
tora jest namowa do zachowania równo-
wagi. Nie używać życia ponad miarę i nie 
oszukiwać Pana Boga i samego siebie. 

 Waldemar Koperkiewicz

Pomyślałem, że obraz Pietera Bruegla „Walka karnawału z postem” 
będzie adekwatny do czasu jaki obecnie przeżywamy, tj. Wielkiego Postu. 

ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Pietera Bruegla 
„Walka karnawału z postem”
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Jest to teren dawnego pogranicza osad-
nictwa ruskiego i polskiego (mazowieckie-
go). Świadczą o tym ślady dawnych straż-
nic (Tokary w pow. siedleckim) lub zabytki 
wymywane przez wody Bugu, przemieszane 
ze skamieniałościami odrywanymi z pokła-
dów kredowych. Najbliższa kopalnia kredy 
znajduje się w Mielniku (południowy skraj 
woj. podlaskiego). Natomiast plomby po-
szukiwane przez kolekcjonerów nie tylko 
krajowych, Bug wymywa na dawnym szlaku 
handlowym w Drohiczynie.

Inne, równie ciekawe miejsca polecę 
Czytelnikom przed sezonem turystycznym, 
który niebawem nastąpi. 

ZAMKI
Najatrakcyjniejszymi obiektami zabytko-

wymi i najbardziej monumentalnymi oczy-
wiście są zamki. W naszym rejonie możemy 
zapoznać się z trzema. W powiecie węgrow-
skim znajduje się nad Liwcem ceglany obiekt 
średniowieczny z młodszą siedzibą dawnego 
starostwa, mieszczący Muzeum Zbrojownię 
na Zamku w Liwie. Uratowany cudem od 
rozbiórki rozpoczętej przez Niemców w cza-
sie II wojny światowej. Wmówiono im, że 
warownię w XV wieku wznieśli... Krzyżacy!

Drugi, XVIII-wieczny, ocalał w Janowie 
Podlaskim (dawna wieś Porchów w obec-
nym powiecie bialskim). Niegdyś rezydowali 
w nim biskupi diecezji łuckiej. Obecnie jest 
restaurowany i rozbudowywany przez pry-
watnego właściciela. Przy okazji odkryto mię-
dzy dwoma skrzydłami zamku relikty wcze-
śniejszej zabudowy z XVI i XVII wieku.

Wyjątkowym zjawiskiem w regionie jest 
zamek w Tykocinie. W rzeczywistości po-
wojennej zaliczany jest do dwóch obiektów 
w skali kraju odbudowanych od podstaw 
przez osoby prywatne. Tykociński odbudo-

wał częściowo w latach 2002-2010 prywatny 
przedsiębiorca z Białegostoku Jacek Nazar-
ko. Nie tylko z przeznaczeniem na działal-
ność komercyjną, np. restauracja. W zamku 

urządzono ekspozycję muzealną o historii 
obiektu i miasta, po której zwiedzających 
oprowadzają fachowo przygotowani prze-
wodnicy. Prowadzi się również działania 
kulturalno-oświatowe: inscenizacje histo-
ryczne oraz lekcje żywej historii.

Obserwowałem odbudowę zamku od 
etapu odsłaniania fundamentów i później 
wznoszenia murów, z wycieczkami, jakie 
organizowałem dla Siedleckiego Klubu Ko-
lekcjonerów czy podczas zwiedzania z ro-
dziną. Odbudowa obiektu w tej skali była tak 
niezwykłym zjawiskiem, że nie było samo-
chodu, który przynajmniej by nie zwolnił na 
drodze w jego pobliżu. 

Warownia została założona przez króla 
Zygmunta II Augusta. Mieściła skarbiec kró-
lewski i jeden z większych arsenałów Rzeczy-
pospolitej, gdyż Tykocin w owym czasie był 
trzecią stolicą Polski po Krakowie i Lwowie.

OKOLICE WARSZAWY
W zasięgu jednodniowych wyjazdów 

z Siedlec są także rosyjskie twierdze i przed-
mościa uforty�kowane z XIX wieku. Oczy-

wiście blisko mamy do twierdzy Warszawa, 
Modlin, Zegrze i innych umocnień wokół 
stolicy naszego państwa. Równie interesują-
ce są pozostałe obszary warowne chroniące 
niegdyś zachodnie rubieże carów. W twier-
dzy Dęblin (Iwangorod) polecam muzeum 

czynne w Bramie Lubelskiej oraz ceglany 
fort Mierzwiączka i młodszy, betonowy 
fort Wannowskiego. Ten drugi usytuowany 
jest przy wyjeździe do Kozienic, częściowo 
zniszczony przez poprowadzony przez jego 
obwałowania szlak kolejowy i szosę. 

Rosjanie zaplanowali istniejące twierdze 
w Warszawie, Modlinie i Zegrzu zamknąć 
od wschodu dodatkową linią kilku fortów. 
W 1890 r. rozpoczęto budowę fortów wzdłuż 
pasa wydm Wawer-Struga-Zegrze. W zamia-
rze władz rosyjskich było wzniesienie pięciu 
fortów, zrealizowano tylko trzy: w Beniami-
nowie, Kawęczynie i Wawrze. 

Do naszych czasów ocalał tylko częścio-
wo zrujnowany i nadal niszczejący fort Be-
niaminów. W 1915 r. Niemcy włączyli go 
w skład przedmościa Warszawa. Po zajęciu 
w sierpniu tegoż roku całego obszaru War-
szawskiego Rejonu Fortecznego, przejęli 
wszystkie forty�kacje na tym terenie i pod-
jęli decyzję o budowie umocnień na prawym 

SPOJRZENIE NA REGION OKIEM I OBIEKTYWEM MILITARYSTY

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Z Siedlec mamy blisko do wielu 
obszarów atrakcyjnych pod względem 
turystycznym o dużym zróżnicowaniu 
tematycznym. Zwłaszcza dolina 
rzeki Bug może być wyzwaniem dla 
miłośników zarówno przyrody,  
jak i historii. Oszałamiające pejzaże 
podziwiane są i fotografowane 
z punktów widokowych między 
Borsukami i Gnojnem lub z Góry 
Zamkowej w Mielniku oraz wzniesienia 
legendarnego Kumata w Drohiczynie
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

brzegu Wisły. Miały one za zadanie utrzyma-
nie przepraw przez Wisłę i Narew w przypad-
ku rosyjskiego kontrnatarcia na Warszawę.

W latach 1915-1918 Niemcy zbudowali 
ciągłą linię obronną z wykorzystaniem na-
turalnych walorów terenu. Wznieśli kilka-
dziesiąt schronów żelbetowych, z których 
większość była typu obserwacyjno-bojo-
wych lub pogotowia. Co 500-800 metrów 
znajdował się schron na ciężki karabin 
maszynowy. Linia uzupełniona o stanowi-
ska artyleryjskie, rowy strzeleckie i zasieki 
z drutu kolczastego miała długość 55 km. 
Przez Niemców została zbudowana w od-
wrotnym kierunku niż to uczynili wcze-
śniej Rosjanie. Ich plany zostały zmienione 
zgodnie z nowymi założeniami.

Większość niemieckich schronów z I woj-
ny światowej wysadzili radzieccy saperzy po 
przejściu frontu 1944 r. W całości ocalało 14 
obiektów w Józefowie, wykorzystywanych 
do celów gospodarczych na prywatnych po-
sesjach. W innych miejscowościach: Nowej 
Wsi, Góraszce, Wiązownie, Zagórzu i Starej 
Miłosnej przetrwały w formie ruin.

Na walory tych umocnień zwróciło póź-
niej uwagę dowództwo Wehrmachtu, po za-
kończeniu działań wojennych w 1939 r. Już 
w następnym miesiącu powstała koncepcja 
utworzenia linii obronnej w oparciu o nurt 

rzek Narew, Wisła i San oraz część Prus 
Wschodnich. W marcu 1941 r. rozpoczęto 
budowę 80 nowych schronów przedmościa 
Warszawa, lecz w maju prace przerwano 
w związku z przygotowaniami armii III Rze-
szy do inwazji na ZSRR. Dopiero tuż przed 
nadejściem w 1944 r. Armii Czerwonej 
Niemcy zaczęli wykańczać te forty�kacje. 

TAJEMNICA CAŁKIEM BLISKO
Z okresu II wojny światowej najbardziej 

imponujące wrażenie sprawia dobrze zacho-
wany zespół dwóch niemieckich schronów, 
rowu przeciwczołgowego, dróg rokadowych 
oraz fragmentów transzei i stanowisk artyle-
rii. Usytuowany jest na południe od Mińska 
Mazowieckiego, na wzgórzu 116 zwanym 
Dąbrowiecką Górą koło wsi Dąbrówka.

Głównymi elementami założenia obron-
nego są imponującej wielkości żelbetowe 
schrony. Pierwszy z nich to schron obserwa-
cyjny artylerii. Jest największym obiektem 
wzniesionym przez Niemców na przedmo-
ściu warszawskim. Zachowała się w nim 
obserwacyjna kopuła pancerna z czterema 
otworami na boczne peryskopy i górnym dla 
peryskopu wysuwanego głównego. 

Obok na tym samym wzniesieniu, zwa-
nym też Białą Górą, znajduje się schron 
bojowy. Uzbrojony był prawdopodobnie 
w wielkokalibrowy karabin maszynowy. 
W ścianie kazamaty bojowej zamontowano 
pancerną płytę strzelnicy o wadze 18 ton.

Oba schrony mają ściany i stropy grubo-
ści dwóch metrów. W stosunku do innych 
przedmościa warszawskiego są obiektami 
zachowanymi w dobrym stanie. Dlatego kil-
kanaście lat temu grupa entuzjastów z pobli-
skich miejscowości odkopała je i oczyściła 
ze śmieci. Od lipca 2004 r. organizowane są 
przy nich Pikniki Forteczne. Chętnych opro-
wadzają przewodnicy po wnętrzach schro-
nów, prezentuje się ekspozycje o historii 
tego miejsca z udziałem grup rekonstrukcji 
historycznych w umundurowaniu i oporzą-
dzeniu z epoki.

 Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
 (CD w następnym numerze)

REKLAMA 
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„POKOCHAJ SWOJE  
TALENTY”

8 marca, godz. 17:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
8 marca o godz. 17.00 Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach organizuje spotka-
nie autorskie Jerzego Kostowskiego, autora 
książki „Przywilej wyboru”, eksperta od po-
konywania niskiej samooceny i mówcy in-
spirująco-motywacyjnego.

DEEP DOWN INSIDE 
8 marca, godz. 19:00

Brofaktura
Zespół Deep Down Inside to w ostatnim 
czasie laureat licznych konkursów muzycz-
nych na terenie całego kraju. Grupa złożona 
z Weroniki Basiak (wokal), Diany Lewan-
dowskiej (skrzypce), Bartka Orlińskiego 
(piano / gitara), Marcina Goszczyńskiego 
(bass) i Grzegorza Zimnego (perkusja) wy-
konuje delikatne i eteryczne popowo-folko-
we ballady. Wstęp wolny.

XV SPONTANICZNY TURNIEJ 
SZTUKI RECYTATORSKIEJ 

„ŚCIEŻKI SŁÓW” 
10 marca, godz. 17:00

Sala Biała, ul. Pułaskiego 6
Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do 
uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. 
Turniej ma charakter „spontaniczny”, gdyż wy-
starczy w dniu Turnieju, w godz. 15:00-17:00 
zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje 
jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub 
prozę – dowolnej treści i dowolnego autora 
polskiego lub zagranicznego. Wartość lite-
racka i przesłanie utworów nie pozostaną 
bez wpływu na ocenę jurorów.
Szczegółowych informacji udziela Pani  
Halina Tunkiewicz pod nr tel. 25 794 31 24, 
e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl. 

NA SKRAJU RZECZYWISTOŚCI
11 marca, godz. 18:00

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza 
na otwarcie wystawy „Na skraju rzeczywi-
stości” – malarstwo, rzeźba i rysunek An-
drzeja Sołtysiuka. Wystawa czynna będzie 
do 24 kwietnia 2016 r.  
Andrzej Sołtysiuk - ur. w 1945 r. w Bia-
łymstoku. W 1965 ukończył Państwowe 
Liceum Technik Plastycznych w Supraślu 
i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. W 1971 r. uzy-
skał tytuł magistra sztuki na Wydziale Ma-
larstwa, Grafiki i Rzeźby ze specjalizacją 
- rzeźba. W latach 1973-78 kierownik i dy-
rektor Muzeum Okręgowego w Siedlcach. 
Później zajął się wyłącznie twórczością pla-
styczną. Od 1982 r. instruktor siedleckie-
go Centrum Kultury i Sztuki, wykładowca 
w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej. 
Lata 1989-92 spędził w Rzymie. Od 1994 
jest nauczycielem w Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Mińsku Mazowieckim.

WARSZTATY PISANKARSKIE
15-16 marca, od godz. 9:00

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe na naukę 
wykonywania pisanek – pisania woskiem. 
Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł. Zgłoszenia 
przyjmowane są w sekretariacie muzeum 
(ul. Piłsudskiego 1) osobiście lub telefonicz-
ne (25 632 74 70) w godz. 8:00 – 16:00. Na 
zajęcia należy przynieść kilka ugotowanych 
jajek. Organizatorzy zapewniają materiały 
potrzebne do wykonania pisanek.

STAND UP W BANKU VOL.2 
GAWEŁ FELIGA & ANTONI 

SYREK-DĄBROWSKI
17 marca, godz. 20:00

BANK 2.0 Music Pub & Lounge,  
Piłsudskiego 70

ANTONI SYREK-DĄBROWSKI
Ma oryginalne podejście do świata i ostre 
puenty, które zapewniły mu udział w licz-
nych programach telewizyjnych w Polsce 
i zagranicą. Komik wysokiego ryzyka. 
Wyrazisty i bezkompromisowy. Nie boi 
się przekraczania granic poprawności. 
Dla żartu jest w stanie zrobić wszystko. 

GAWEŁ FELIGA
Gaweł co prawda występował parokrotnie 
w telewizji, ale raczej nie jest złym człowie-
kiem. Wiecznie sceptyczny, trochę mizan-
trop; próbuje ukryć ten fakt opowiadając 
żarty o tym jak bardzo jesteśmy zgubieni. 
Prowadzi podcast pt. „Nagrałeś To?!”, gdzie 
rozmawia z innymi komikami o życiu i in-
nych żartach.

KRZYSZTOF IWANECZKO
21 marca, godz. 20:00  

Brofaktura
Zwycięzca ostatniej edycji programu „The 
Voice of Poland” wystąpi w siedleckiej Bro-
fakturze. Artysta obecnie jest studentem II 
roku Akademii Muzycznej im. Feliksa No-
wowiejskiego w Bydgoszczy i pracuje nad 
autorskim materiałem na swój debiutanc-
ki album. Bilety na koncert są do nabycia 
w Hali Targowej przy ulicy Armii Krajowej 

5.
JARY OZ - EX ODDZIAŁ ZA-
MKNIĘTY - KONCERT ZE-

SPOŁU KRZYSZTOFA JAREGO 
JARYCZEWSKIEGO

19 marca, godz. 20:00
Pięć Sztuk, 11 listopada 23

Trasa „Obudź się i z nami chodź...”. 
Już 19 marca koncert w Siedlcach. Będziecie 
mieli okazję usłyszeć i ZAŚPIEWAĆ z nami 
zarówno stare przeboje Oddziału Zamknię-
tego jak i nowe utwory Krzysztofa Jaryczew-
skiego i formacji Jary OZ. ENERGIA GWA-
RANTOWANA. Zróbmy więc prywatkę 
jakiej nie przeżył nikt! Będziemy promować 

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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Wielkanoc w tym roku jest wyjątkowo 
wcześnie, bo już w marcu. Zwykle program 
telewizji różnych w ostatnie dni przed świętami 
kojarzy nam się z wieloma �lmami, których 
fabułę oparto na wydarzeniach znanych z Biblii. 
W tym momencie zapewne westchniecie Pań-
stwo i powiecie: Znowu??? Nie do wiary, co roku 
to samo!!! Dzieje się tak dlatego, że większość 
dotychczasowych �lmów „biblijnych” nie była, 
mówiąc delikatnie, zbyt porywająca. Owszem, 
opowiadały nam historię Starego i Nowego 
Testamentu, ale robiły to w sposób absolutnie 
beznamiętny, choć trzeba przyznać, że zgodny 
z oryginałem. Zmieniają się czasy, widzowie 
stają się coraz bardziej wymagający, spodziewa-
jąc się interesujących, trzymających w napięciu 
historii, opowiedzianych nowocześnie, zawie-
rających tajemnicę, jednym słowem emocje, 
napięcie, piękne i szybko montowane zdjęcia.

Można przecież właśnie  tak konstruować 
�lmy, nawet te oparte na Ewangelii, nic im nie 

ujmując, nic nie przekłamując. Często jednak 
mam wrażenie, że twórcy takich obrazów 
nie zauważyli zmieniającego się świata i ludzi 
go zamieszkujących. Są oczywiście chlubne 
wyjątki, jak np. „Pasja” Mela Gibsona, ale są one 
w zdecydowanej mniejszości. Powoli jednak i na 
szczęście to się zmienia, czego dowodem niech 
będzie najnowsze dzieło Kevina Reynoldsa, �lm 
zatytułowany „Zmartwychwstały”.

Reynoldsa znamy chociażby z przeboju 
kinowego sprzed kilkunastu lat zatytułowane-
go „Robin Hood. Książę złodziei”. To w tym 
�lmie reżyser opowiedział doskonale znaną 
wszystkim, wyświechtaną wydawałoby się 
historię, w sposób absolutnie nowy. Ożywił 
postacie bohaterów, dodał im charakteru i tak 
poprowadził akcję, że pamiętamy ten �lm do 
dzisiaj ba, chętnie do niego wracamy. Czy tak 
samo będzie w „Zmartwychwstałym”? Zde-
cydowanie tak. Nie mam zamiaru opowiadać 
tu całości fabuły tego obrazu, ale tradycyjnie 
słów kilka o niej napiszę. Oto skrót reklamo-

wy, jakim polski dystrybutor zachęca widzów 
do obejrzenia tego obrazu: 

 Klawiusz (Joseph Fiennes), wpływowy 
rzymski setnik, na prośbę Poncjusza Piłata 
rozpoczyna śledztwo w sprawie rzekomego 
zmartwychwstania żydowskiego mesjasza oraz 
poszukiwania zaginionego ciała Jezusa z Naza-
retu. Ma to powstrzymać powstanie, do którego 

Punkt
widzenia

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

W ostatnich tygodniach mamy szarą i smęt-
ną; ni to jesienną, ni to zimową pogodę. Warto 
więc popatrzeć na bardziej barwny świat, który 
utrwalił na swoim obrazie malowanym  tuż po 
drugiej wojnie światowej Bolesław Apolinary 
Kuźmiński – malarz, żołnierz i pedagog. Pre-
zentowany obraz nosi tytuł „Góra Chrobrego 
w Sudetach”, a został namalowany w 1948 r. Do 
zbiorów siedleckiego muzeum tra�ł wraz z 10 
innymi obrazami tego artysty w darze od Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. Od 13 marca 
bieżącego roku ta mała kolekcja prac Bolesła-
wa Apolinarego Kuźmińskiego będzie po raz 
pierwszy prezentowana w całości na wystawie 
czasowej w Muzeum Regionalnym. 

Malarz urodził się w Warszawie w 1880 
roku i tam zdobywał artystyczne szlify. Najpierw 
w Warszawskiej Szkole Rysunkowej a następnie 

w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. Na 
początku XX wieku jeszcze udał się do Krakowa 
i był studentem tamtejszej Akademii Sztuk Pięk-
nych w roku akademickim 1902-1903. Potem 
podróżował po Rosji, Francji, Niemczech oraz 
Austrii. Gdy wybuchła wielka wojna światowa 
wstąpił do Legionów. W Zambrowie i Przemy-
ślu zdobywał sam wykształcenie wojskowe by 
po pewnym czasie wykładać w Szkole Podcho-
rążych Piechoty w Warszawie.   W  1918 roku 
założył prywatną Szkołę Sztuk Pięknych, którą 
prowadził także w konspiracji podczas drugiej 
wojny światowej. A po wojnie, w 1946 roku, był 
współorganizatorem i wykładową na Kursach 
Umiejętności Plastycznych. Pracę pedagogicz-
ną łączył z własną twórczością. Jego działalność 
artystyczna obejmowała malarstwo sztalugowe, 
rysunek i  gra�kę warsztatową. Od 1904 roku 

wystawiał swoje prace na wystawach indywidu-
alnych. Brał też udział w wystawach zbiorowych. 
Jego kompozycje pejzażowe i portretowe były 
wyróżniane i nagradzane na Salonach Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

W okresie międzywojennym jeszcze udało 
mu się odbyć kilka podróży do Włoch, Bułga-
rii i Turcji. Wszystko wskazuje na to, że bardzo 
sobie cenił malarstwo plenerowe i szukał różno-
rodnych podniet krajobrazowych. W zbiorach 
siedleckich są tylko powojenne pejzaże z ostat-
nich 20 lat twórczości. A w tytułach obrazów 
można znaleźć nazwy geogra�czne od Tatr aż 
po Ruciane. Związany był z Warszawą do końca 
życia. Tam zmarł w 1976 roku i jest pochowany 
na Cmentarzu Powązkowskim. Zapraszam do 
obejrzenia tej części twórczości artysty, która 
przechowywana jest w Siedlcach.

ZMARTWYCHWSTAŁY 
Reżyseria: Kevin Reynolds

Obsada: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cli� Curtis, 
María Botto, Mish Boyko, Andy Gathergood, Mark Killeen

Bolesław Apolinary Kuźmiński (1880-1976) 

Góra Chrobrego w Sudetach 
olej, płótno, 54 x 64 cm

DO OBEJRZENIA

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI
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w 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, 
dochodzi pośród ludu Jeruzalem.

Sam reżyser opowiada, że kiedy dostał pro-
pozycję napisania scenariusza i wyreżyserowania 
tego �lmu, wiedział, że musi pokazać tą historię 
w sposób nowy, interesujący, wręcz podniecający. 
Przecież wydarzenia te zainspirowały dziesiątki 
twórców. Postawił więc na opowieść detektywi-
styczną widzianą oczami jednej postaci. Pozwoli 
to nam, widzom zorientować się,  co czuł scep-
tyczny, rzymski żołnierz wykonujący rozkazy.   

W tym miejscu muszę uspokoić znawców 
Biblii; nie zobaczymy w tym �lmie żadnych 
przekłamań czy �kcji, ważny jest punkt 
widzenia! Apostołowie u Kevina Reynoldsa to 
ludzie zwyczajni, mający swoje przyzwycza-
jenia i poczucie humoru, czyli tacy, z którymi 
może utożsamić się współczesny widz. Ich role 
zbudowane są w ten sposób, aby nie ranić uczuć 
religijnych i aby całość oddawała klimat tych 
tajemniczych wydarzeń. 

Zachęcam więc wszystkich do obejrze-
nia tego dzieła, bo gwarantuje ono re�eksję                       
i jednocześnie dynamiczną rozrywkę. Zresztą 
czas po temu jest odpowiedni; Wielkanoc tuż, 
a obraz ten wpisuje się w nią absolutnie rewela-
cyjnie i co by nie powiedzieć, to na dobrą sprawę 
nie wyobrażamy sobie końcówki Wielkiego Po-
stu bez �lmów o tematyce Biblijnej lub  choćby 
nią inspirowanych. 

Rozmównica - niewielki pokój w zamknię-
tej części klasztoru. Tu zawsze się spotykamy. 
Wchodzi, serdecznie mnie wita, żartuje. Zawsze 
pije czarną kawę, licząc w myślach, która to już 
dzisiaj i czy jeszcze mu wolno. Zastanawia się: czy 
myśmy się już wcześniej nie spotkali? Często się 
uśmiecha, pomimo tego, że czasem starość daje 
mu się we znaki. Opowiada o rekolekcjach, po-
leca swój najnowszy wpis na blogu. Że ci się chce 
rozmawiać ze starym ojcem – dziwi się. 

Licytujemy się, który z nas wstał wcześniej, 
spieramy o datę wernisażu w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie. Gdy zostajemy sami, szukamy 
w szu�adzie zakazanych słodkości. Pamiętasz, 
o czym ostatnio rozmawialiśmy, jak ty to poskła-
dasz w całość? Przecież ze śmiercią nie ma żar-
tów - mówi. Bo od kilku miesięcy dyskutujemy 
o śmierci. Spotykamy się w rozmównicy, zamy-
kamy drzwi i przechodzimy do tematu śmierci. 
Rozmowa laika i zakonnika. Dlaczego z ojcem 
Leonem? To duchowny, który potra� przyznać, że 
nie wie. Nie udaje, nie musi. Unika patosu, a gdy 
robi się górnolotnie, przebija balonik żartem, 
anegdotą, ripostą. I potra� zaspokoić moją cieka-

wość, czasem naiwną. 
Różnimy się, ale próbu-
jemy rozmawiać, akcep-
tujemy swoje słabości. 

A pytania kotłują się 
w głowie. Proszę ojca, chciałem się dowiedzieć, 
dlaczego umieramy, po co? Czy śmierć może być 
godna? Po co nam cierpienie? Co dzieje się, gdy 
dusza z ciała wyleciała? Co powiedzieć matce, 
która straciła dziecko? I co z samobójcami? Dla-
czego śmierć lubi publiczność, dlaczego media 
grają śmiercią? Dlaczego wyrzuciliśmy śmierć za 
próg, nie trzymamy ciała zmarłej osoby w domu? 
Czy żałoba może być na pokaz? Dlaczego chrze-
ścijanie nie cieszą się ze śmierci, przecież za mo-
ment z martwych powstaną? Co potem - niebo 
i aniołki? Ojciec boi się śmierci? 

Kawy w �liżance ubywa, minuty lecą, pyta-
nia mnożą się w głowie. Ojciec Leon opowiada, 
kłóci się ze mną, godzi, ucieka w dygresję. Nie 
patrzy na zegarek; zawsze zbyt szybko okazuje 
się, że rozmawiamy o śmierci i nie tylko. 

 Wstęp | Łukasz Wojtusik 
 Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, marzec 2016

Dusza z ciała wyleciała. 
Rozmowy o śmierci i nie tylko
Leon Knabit OSB, Łukasz Wojtusik, zdj. Adam Golec

DO POCZYTANIA-
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„Szalone nożyczki”, jeden 
ze sztandarowych spek-
takli Teatru Kwadrat  

28 lutego dwukrotnie wystawiony 
został na deskach Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce. Akcja sztuki toczy 
się w salonie fryzjerskim mistrza 
grzebienia i nożyczek – Tonia 
Wziętego, w tej roli doskonały 
Jacek Łuczak, który wynajmuje 
zakład od mistrzyni fortepianu 
Izabeli Richter. Pewnego dnia ko-
bieta zostaje zamordowana w swo-
im mieszkaniu, znajdującym się 
tuż nad salonem. Nieoczekiwany 
zwrot akcji ujawnia wiele skry-

wanych tajemnic, których rozwią-
zaniem zajmie się profesjonalny 
śledczy, angażując do tego widzów. 
O niewątpliwym sukcesie spek-
taklu świadczy  fakt, że grany jest 
już od ponad 16 lat i wystawiony 
został prawie 850 razy, a publicz-
ność niezmiennie doskonale się na 
nim bawi, zapełniając widownię 
po brzegi. Tak też było i w Siedl-
cach gdzie znakomitą grę aktorów 
publiczność nagrodziła owacjami 
na stojąco. W spektaklu wystąpili: 
Lucyna Malec, Ewa Wencel, Jacek 
Łuczak, Grzegorz Wons, Maciej 
Kujawski, Andrzej Andrzejewski.

W walentynkowy wie-
czór, na deskach 
Sceny Teatralnej 

Miasta Siedlce odbyła się premie-
ra spektaklu „Miłość niejedno ma 
imię” w wykonaniu Teatru Tańca 
Caro i Teatru Es. Z okazji święta 
zakochanych artyści przygoto-
wali aranżacje piosenek z Kaba-
retu Starszych Panów zaś uoso-
bieniem marzeń o miłości były 
choreogra�e w wykonaniu za-

wodowych tancerzy Teatru Tań-
ca Caro. Przedstawienie podane 
zostało z pewną dozą humoru 
i dystansu do tematu, a jednocze-
śnie miało ukazać piękno ludz-
kiej duszy w stanie „zakochania”. 
Reżyserem i autorem scenariusza 
spektaklu jest Iwona Maria Orze-
łowska, a choreogra�e stworzyła 
Paulina Jaksim. W obsadzie sztu-
ki wystąpili aktorzy Teatru Es: 
Dominik Bobryk, Robert Prota-

sewicz, Ula Gotowicka (również 
jako autorka tekstów), Maciej 
Czapski, Maria Gaciong, Irena 
Kosińska, Gabriela Kardacz oraz 
Soliści Teatru Tańca Caro: Pauli-
na Jaksim, David Nigro, Angela 
Tampelloni, Izabela Orzełowska, 
Elizaveta Gorelikova. Na wszyst-
kich, którzy w tym dniu uczest-
niczyli w spektaklu czekało mnó-
stwo niespodzianek, tanecznych, 
wokalnych, i słodkich. Kolejną 
odsłonę spektaklu będzie można 
zobaczyć już 6 marca, tym razem 
z okazji Dnia Kobiet.

Szalone nożyczki” w Siedlcach

„Miłość niejedno ma imię” 
na Walentynki
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„Imię” to francuska sztu-
ka, której ekranizacja 
ściągnęła do kin rekor-

dową liczbę widzów. Nakręcony 
w 2013 roku film otrzymał dwa 
Cezary oraz trzy nominacje 
(w tym za najlepszy scenariusz 
adaptowany). Dobrze napisane, 
dowcipne dialogi i wyraziste 
postaci, to komediowe atuty 
„Imienia”, porównywanego czę-
sto do „Boga mordu” (filmowa 

„Rzeź” Romana Polańskiego). 
I podobnie, jak sztuka Rezy, 
„Imię” nie jest komedią pozba-
wioną refleksji, a śmiech bywa 
tutaj gorzki. Spektakl, w którym 
brawurowo zagrali: Małgorza-
ta Foremniak, Dorota Krempa, 
Szymon Bobrowski, Mateusz 
Banasiuk i Wojciech Malajkat 
12 lutego dwukrotnie zagrany 
został na deskach Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce.

Spór o „Imię”
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Zosia Denisiuk i Michał Woiński za-
kwali�kowali się do kolejnego etapu 
telewizyjnego show „Mali Giganci”. 

Od 25 lutego w Galerii Teatralnej 
CKiS oglądać można wystawę 
grafik autorstwa Haliny Cho-

lewki pt. „Fenomen Miejsca”. Prace artyst-
ki będzie można oglądać do 3 kwietnia.  
Zapraszamy.

Tancerze Caro Dance 
w programie
„Mali Giganci”

Fenomen
miejsca
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W dniach od 1 do 11 lutego - pod-
czas ferii zimowych - odbyła się 
kolejna edycja Zimowej Akade-

mii Talentów, co roku organizowanej przez Cen-
trum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce. Dla wszystkich którzy 
ferie spędzali w Siedlcach, artyści - instruktorzy 
działający przy CKiS przygotowali wiele cieka-
wych propozycji, wśród których każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. W ofercie Zimowej Akademii 

Talentów znalazły się „Otwarte zajęciach teatral-
ne” z zakresu teatru poetycko-muzycznego, pro-
wadzone przez Roberta Protasewicza, w których 
uczestniczyła młodzież uzdolniona wokalnie jak 
też zajęcia z teatru klasycznego z Maciejem Czap-
skim. Niemałą atrakcją dla dzieci i młodzieży 
spędzającej ferie zimowe w mieście były warsz-
taty z tańca współczesnego i baletu, prowadzo-
ne przez Paulinę Jaksim i Elizavetę Gorelikovą 
oraz zajęcia teatralne dla dzieci z Ulą Gotowicką. 

Wszyscy miłośnicy śpiewu chóralnego mogli 
wziąć udział w „Otwartych zajęciach wokalnych 
z emisji głosu”, które w tym roku poprowadził 
Robert Gryczka. Jak co roku dużym zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży cieszyły się otwarte 
zajęcia plastyczne, prowadzone przez artystę pla-
styka Ireneusza Parzyszka. Zimowa Akademia 
Talentów spotkała się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Siedlec, każdego dnia około  
90 osób uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach, 
mając jednocześnie możliwość odkrywania swo-
ich pasji i rozwijania talentu.

Ferie z Zimową Akademią Talentów

Ich występ można było obejrzeć w ostatnią so-
botę lutego na antenie TVN. W programie nasi 
tancerze reprezentują drużynę Anny Dere-
szowskiej. Ich pokaz taneczny oczarował jury: 
Katarzynę Bujakiewicz, Agnieszkę Chylińską 
i Kubę Wojewódzkiego, którzy nie szczędzili 
pochwał młodym tancerzom. Trzymamy moc-
no kciuki i zachęcamy do kibicowania Zosi 
i Michałowi w kolejnych odcinkach programu.
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Punkt Informacji Miasta Siedlce,  
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www.scena24.siedlce.pl
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MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”  
program CKiS w TV Wschód w niedziele  
i poniedziałki;

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:

„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”  
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,  
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;






